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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och 
till vissa lagar som har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att en lag 
om behandling av personuppgifter inom Tul-
len ska stiftas. Den föreslagna lagen ersätter 
tullagens nuvarande bestämmelser om Tul-
lens personregister, som upphävs i tullagen. I 
lagen föreskrivs noggrannare än tidigare om 
Tullens personregister och om behandlingen 
av personuppgifter. Tillämpningsområdet för 
den nya lagen ska omfatta automatisk be-
handling av personuppgifter som behövs för 
skötseln av de uppdrag som i lag föreskrivs 
för Tullen och även annan behandling av 
personuppgifter, om de utgör eller är avsedda 
att utgöra ett personregister eller en del av ett 
sådant.  

Utgångspunkten för propositionen är att 
avvikelser från personuppgiftslagen och la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet görs endast om detta är nödvändigt 
för att säkerställa tullverksamhetens effekti-
vitet eller för att beakta bestämmelser om 
Europeiska unionens tull- eller andra infor-
mationssystem. Avvikelser från dessa lagar 
görs lagar görs närmast i fråga om bestäm-
melserna som gäller insamling och registre-
ring av känsliga uppgifter, en registrerad per-
sons rätt till insyn samt användning och ut-
lämnande av personuppgifter. I lagen före-
skrivs även om inrättande av personregister, 
registrens informationsinnehåll, den register-
ansvarige, hur länge informationen i person-
registren ska bevaras samt om nationellt och 
internationellt utbyte av uppgifter.  

Bestämmelserna om behandling av person-
uppgifter inom Tullen och lagen om behand-
ling av personuppgifter i polisens verksamhet 
förenhetligas i syfte att förbättra myndighets-
samarbetet, i synnerhet inom bekämpningen 
av tullbrott. Enligt den lag som föreslås ska 
Tullens brottsbekämpning i större utsträck-
ning än nu kunna utnyttja polisens informa-
tionssystem. Tullen ges rätt att registrera ob-

servationer av brottslig verksamhet som 
gjorts av tullmän eller som anmälts till Tul-
len.  

Genom den föreslagna lagen genomförs för 
Tullens del även Europeiska unionens råds 
rambeslut om skydd av personuppgifter som 
behandlas inom ramen för polissamarbete 
och straffrättsligt samarbete inom EU.  

Informationssystemen och behandlingen av 
uppgifter i samband med dem ska uppfylla 
de i lag föreskrivna förutsättningarna och 
kraven inom fyra år efter att lagen trätt 
i kraft. 

Dessutom föreslås ändringar i tvångsme-
delslagen, lagen om samarbete mellan poli-
sen, Tullen och gränsbevakningsväsendet, 
lagen om behandling av personuppgifter vid 
verkställighet av straff, lagen om kontroller 
av kontanta medel som förflyttas över Euro-
peiska gemenskapens gräns, lagen om Enhe-
ten för utredning av grå ekonomi, värn-
pliktslagen, lagen om genomförande av vissa 
bestämmelser i beslutet om Europol, lagen 
om genomförande av vissa bestämmelser i 
beslutet om Eurojust, lagen om det nationella 
genomförandet av de bestämmelser som hör 
till området för lagstiftningen i rådets rambe-
slut om förenklat informations- och underrät-
telseutbyte mellan de brottsbekämpande 
myndigheterna i Europeiska unionens me-
delsstater och om tillämpning av rambeslutet, 
lagen om fordonstrafikregistret, lagen om 
sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar. 
som betjänar dem och om tillsyn över skyd-
det, lagen om en marknadsordning för jord-
bruksprodukter och lagen om militär disci-
plin och brottsbekämpning inom försvars-
makten. Dessa ändringar är huvudsakligen 
tekniska. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den 1 maj 2015. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

I tullagen (1466/1995) finns bestämmelser 
om Tullens personregister. I tullagen före-
skrivs om Tullens personregister, deras in-
formationsinnehåll, utlämnandet av person-
uppgifter samt möjligheten att få uppgifter ur 
olika register. Till den del inget annat före-
skrivs i tullagen eller i EU:s lagstiftning till-
lämpas på behandlingen av personuppgifter 
inom Tullen bestämmelserna i personupp-
giftslagen (523/1999) och lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999), nedan offentlighetslagen. 

Tullagen trädde i kraft samtidigt som Fin-
land anslöt sig till Europeiska unionen den 1 
januari 1995. Tullens grundläggande uppgif-
ter och behovet av personuppgifter har inte 
ändrats i någon större utsträckning under den 
tid som Finland varit medlem av EU. Efter 
att tullagen trädde i kraft har ändringar eller 
revideringar av specialbestämmelserna som 
gäller personuppgifter gjorts vid 12 tillfällen, 
närmast till följd av ändringar i övrig lag-
stiftning. Den utveckling som efter tullagens 
ikraftträdande skett inom regleringen av de 
grundläggande fri- och rättigheterna, stiftan-
det av lagar för polisens och gränsbevak-
ningsväsendets personregister och övriga 
ändringar i lagstiftningen, det utökade sam-
arbetet inom brottsbekämpning samt det in-
ternationella informationsutbytet och utveck-
lingen av lagstiftningen i anslutning till detta 
har likväl skapat ett behov av en helhetsbeto-
nad revidering av lagstiftningen om Tullens 
personregister.  

Regleringen av Tullens personregister byg-
ger till stor del på den allmänna lagstiftning-
en om behandlingen av personuppgifter, vil-
ken i dagens läge inte längre kan anses vara 
tillräckligt exakt och detaljerad. För att upp-
rätthålla effektiviteten i brottsbekämpnings-
samarbetet förutsätts dessutom att Tullens 
personregister förenhetligas med i synnerhet 
polisens informationssystem. Även med tan-
ke på tillämpningen av bestämmelserna vore 
det klarare om de centrala bestämmelserna 
om behandlingen av personuppgifter inom 
Tullen samlas i en egen, separat lag, på 
samma sätt som för polisen och gränsbevak-

ningsväsendet. I propositionen föreslås där-
för en ny lag om behandling av personupp-
gifter inom Tullen. 

 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis  

Inledning 

På behandlingen av personuppgifter inom 
Tullen tillämpas de allmänna bestämmelser-
na i personuppgiftslagen och offentlighetsla-
gen till den del inget annat föreskrivs i tulla-
gen eller i EU:s lagstiftning. I 21—24 och 
26—28 § i tullagen föreskrivs om Tullens 
personregister, bevarande, utplånande och ut-
lämnande av personuppgifter samt om Tul-
lens rätt att ur olika register få uppgifter som 
behövs för skötseln av Tullens åligganden. 
 
Tullens personregister 

I 21—24 § i tullagen finns grundläggande 
beskrivningar av Tullens permanenta riksom-
fattande informationssystem och personregis-
ter och föreskrivs om förutsättningarna för 
inrättandet av ett riksomfattande eller annat 
personregister samt om utplånandet av in-
formation ur registren.  

I 21 § i tullagen, en bestämmelse som är in-
formativ till sin natur, fastslås att till Tullens 
personregister hör bevakningsdataregistret, 
undersöknings- och handräckningssystemet 
som utgör en teknisk del av informationssy-
stemet för polisärenden samt det förstnämnda 
systemets arkivindex, arkivet inom Tullens 
undersöknings- och handräckningssystem 
samt systemet för identifiering av registre-
ringsskyltar och containrar, Europeiska unio-
nens tullinformationssystem samt de andra 
än riksomfattande register som inrättats med 
stöd av 22 § för skötsel av uppgifter om vilka 
bestäms i lagen om tullverket (228/1991). På 
registren tillämpas personuppgiftslagen om 
inte något annat bestäms i tullagen.  

Tullagen innehåller specialbestämmelser 
om de nämnda registrens användningsända-
mål, vilka uppgifter som ska registreras 
i dem samt den övriga behandlingen av per-
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sonuppgifter. Tullagen innehåller ingen för-
tydligande hänvisning till offentlighetslagen, 
vars bestämmelser styr utlämnandet av regis-
teruppgifter om inte något annat föreskrivits 
någon annanstans i lag. 

I fråga om behandlingen av personuppgif-
terna i övriga register förutom Tullens ovan-
nämnda personregister vilka inrättats för 
tullövervaknings- eller brottsbekämpnings-
uppgifter, såsom kundregister som upprätt-
hålls med tanke på tullbeskattning eller per-
sonal-, ekonomi- eller övriga register som in-
rättats för Tullens interna förvaltning, tilläm-
pas uttryckligen den allmänna personupp-
giftslagstiftningen. 

I 22 § i tullagen föreskrivs om inrättandet 
av Tullens personregister. Ett register kan in-
rättas för Tullens riksomfattande bruk eller 
för bruk av en eller flera av Tullens verk-
samhetsenheter eller för bruk av en person 
som hör till tullverkets personal eller en ar-
betsgrupp som består av tullverkets personal. 
För att förhindra, avslöja och utreda sådana 
tullbrott som kan medföra fängelsestraff får 
det inrättas tillfälliga analysregister, som en-
bart är avsedda för annat än riksomfattande 
bruk. I registret kan man samköra, lagra och 
annars behandla uppgifter som Tullen inhäm-
tat eller fått och som behövs för analyser 
inom tullbrottsbekämpningen. Enligt para-
grafens bestämmelse om hemlighållande av 
personuppgifter ska uppgifterna i register för 
tullövervakning och undersökning av tull-
brott hållas hemliga, om inte något annat fö-
reskrivs. 

I 23 § i tullagen föreskrivs om bevaknings-
dataregistret. Bestämmelsen innehåller en 
grundläggande beskrivning av registret. Be-
vakningsdataregistret är ett permanent per-
sonregister avsett för Tullens bruk för före-
byggande och utredning av tullbrott. Endast 
tjänstemän som sköter uppgifter som gäller 
förebyggande och utredning av tullbrott kan 
med hjälp av en teknisk anslutning få uppgif-
ter ur registret. För registret får inhämtas och 
i registret införas uppgifter som behövs för 
förebyggande och utredning av tullbrott och 
som gäller personer som skäligen kan miss-
tänkas komma att göra sig skyldiga eller ha 
gjort sig skyldiga till ett brott på vilket kan 
följa fängelsestraff eller medverka eller ha 

medverkat till ett brott på vilket kan följa 
fängelse i mer än sex månader.  

I 23 a § i tullagen föreskrivs om undersök-
nings- och handräckningssystemet som utgör 
en teknisk del av informationssystemet för 
polisärenden, samt ges en grundläggande be-
skrivning av det förstnämnda systemets ar-
kivindex. Enligt definitionen i 3 § 1 mom. 
7 punkten i tullagen utgör undersöknings- 
och handräckningssystemet samt dess arkiv-
index en del av det informationssystem för 
polisärenden som avses i 2 § i lagen om be-
handling av personuppgifter i polisens verk-
samhet (761/2003), nedan polisens person-
uppgiftslag, i fråga om de uppgifter som Tul-
len registrerat i uppgifterna om undersökning 
och handräckning samt i arkivuppgifterna om 
undersökning och handräckning.  

Undersöknings- och handräckningssyste-
met, som utgör en teknisk del av informa-
tionssystemet för polisärenden, är ett perma-
nent informationssystem som upprätthålls 
med hjälp av automatisk databehandling och 
som är avsett för Tullens riksomfattande 
bruk. För systemet får Tullen samla in och 
registrera uppgifter som behövs för förebyg-
gande och utredning av brott samt för åtals-
prövning.  

Arkivindexet, som utgör en teknisk del av 
informationssystemet för polisärenden, är ett 
permanent informationssystem som upprätt-
hålls med hjälp av automatisk databehand-
ling och som är avsett för Tullens riksomfat-
tande bruk. Av uppgifterna om undersökning 
och handräckning får Tullen för sökning i ar-
kivet samla in och registrera anmälningar, 
identifikationsuppgifter i fallet samt sam-
mandrag av redogörelsen.  

I fråga om behandlingen av undersöknings- 
och handräckningssystemets uppgifter inne-
håller tullagen flera hänvisningar till be-
stämmelser som gäller det informationssy-
stem för polisärenden som avses i polisens 
personuppgiftslag. 

I 23 b § i tullagen föreskrivs om Europeis-
ka unionens tullinformationssystem som in-
rättats genom Europeiska unionens konven-
tion om användning av informationsteknolo-
gi för tulländamål (EGT C 316, 227.11.1995, 
FördrS 56–57/2000), konventionen om 
tullinformationssystem, samt om detta sy-
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stems register för identifiering av tullutred-
ningar. 

Konventionen om tullinformationssystem 
har upphävts genom rådets beslut 
2009/917/RIF av den 30 november 2009 om 
användning av informationsteknik för tullän-
damål, vilket har tillämpats från och med den 
27 maj 2011. 

I 23 c § i tullagen finns en grundläggande 
beskrivning av arkivindexet inom Tullens 
undersöknings- och handräckningssystem. 
Det arkivindex som avses i paragrafen inne-
håller uppgifterna i Tullens undersöknings- 
och handräckningssystem som användes in-
nan övergången till informationssystemet för 
polisärenden. 

I 23 d § i tullagen föreskrivs om systemet 
för identifiering av registreringsskyltar och 
containrar (LIPRE). Det är ett för Tullens, 
polisens och gränsbevakningsväsendets riks-
omfattande bruk avsett permanent informa-
tionssystem som upprätthålls med hjälp av 
automatisk databehandling och som i realtid 
ger noggranna uppgifter om fordon och con-
tainrar som passerar gränsen. I systemet regi-
streras med hjälp av teknisk övervakning in-
formationen i fordonens registreringsuppgif-
ter och även containrars identifieringsmär-
ken. Uppgifterna får användas för förebyg-
gande och utredning av brott samt för åtals-
prövning. 

I 24 § i tullagen föreskrivs om utplånande 
av uppgifter ur Tullens personregister samt 
om granskning av nödvändigheten av att de 
registrerade personuppgifterna bevaras. Nöd-
vändigheten av att bevara de registrerade 
personuppgifterna ska granskas minst en 
gång om året. Ur bevakningsdataregistret ska 
uppgifterna utplånas inom tio år efter att den 
sista uppgiften har införts. Ur undersöknings- 
och handräckningssystemet som utgör en 
teknisk del av informationssystemet för po-
lisärenden ska uppgifterna utplånas på det 
sätt som anges i 24 § i polisens personupp-
giftslagen. 
 
Hemlighållande och utlämnande av uppgifter  

Enligt 17 § i statstjänstemannalagen 
(750/1994) gäller i fråga om tystnadsplikt för 
tjänstemän vad som föreskrivs i offentlig-
hetslagen och i någon annan lag. I offentlig-

hetslagen föreskrivs om så kallad handlings-
sekretess (6 kap. Skyldighet att iaktta sekre-
tess och 7 kap. Undantag från och upphöran-
de av sekretess). I 13 § i förvaltningslagen 
(434/2003) föreskrivs om tystnadsplikt för 
ombud, biträden och personer som bistår 
dessa. Enligt artikel 15 i kodexen ska dessut-
om alla uppgifter som är av konfidentiell na-
tur eller som överlämnas på konfidentiell 
grund omfattas av kravet på tystnadsplikt, 
och tullmyndigheterna får inte röja dem utan 
uttryckligt tillstånd av den person eller den 
myndighet som överlämnat dem. Det är dock 
tillåtet att utlämna dessa uppgifter om tull-
myndigheterna kan vara tvungna eller berät-
tigade att göra detta, i synnerhet enligt be-
stämmelser om datasekretess eller i samband 
med en rättegång.  

Tullagens bestämmelser om hemlighållan-
de och utlämnande av uppgifter finns i 25—
27 §. Nuläget motsvarar punktskattelagen 
(182/2010) och bilskattelagen (1482/1994), 
där det också separat föreskrivs om skyldig-
heten att hemlighålla handlingar och andra 
uppgifter. 

I 25 § i tullagen finns en omfattande be-
stämmelse om skyldigheten att hemlighålla 
uppgifter som gäller affärsverksamhet. Enligt 
1 mom. gäller att var och en är skyldig att 
hemlighålla och avstå från att utnyttja vad 
han i sin tjänst eller annars ur handlingar som 
gäller tullklarering, lagring eller transport el-
ler på något annat sätt erfarit om annans af-
färsverksamhet. Bestämmelsen förpliktar 
alltså var och en att hemlighålla sådana upp-
gifter om någon annans affärsverksamhet 
som man fått reda på i samband med tullkla-
rering eller på något annat sätt. Bestämmel-
sen överlappar delvis bestämmelsen i 24 § 
1 mom. 20 punkten i offentlighetslagen. Tul-
len får dock röja en sekretessbelagd uppgift 
i sådana fall som regleras i 25 § 2—4 mom. 
i tullagen. Det är möjligt att avvika från sek-
retessen exempelvis om uppgiftens publice-
ring är viktig med hänsyn till allmänt intres-
se, till exempel för att skydda konsumenter-
na. Beträffande sannolikt varumärkesförfals-
kade eller pirattillverkade varor får uppgifter 
lämnas till rättsinnehavaren. Uppgifter om 
affärsverksamhet kan lämnas ut till en sådan 
annan myndighet eller ett offentligt samfund 
som med stöd av sina uppgifter har behov av 
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informationen samt även i enskilda fall andra 
uppgifter om det behövs för att avvärja hot 
mot liv eller hälsa, brott som riktar sig mot 
friheten eller omfattande miljö- eller egen-
domsskada. Uppgifterna får då dock inte 
lämnas vidare eller användas utan Tullens 
tillstånd för något annat syfte än det för vil-
ket de har utlämnats. 

I 26 § i tullagen föreskrivs om utlämnande 
av personuppgifter. Enligt bestämmelsen får 
Tullen lämna ut personuppgifter till namn-
givna myndigheter för vissa fastslagna an-
vändningsändamål. Informationen kan även 
lämnas ut via en teknisk anslutning. I para-
grafen föreskrivs dessutom närmare om ut-
lämnandet av uppgifter i bevakningsdatare-
gistret, Europeiska unionens tullinforma-
tionssystem samt uppgifter som fåtts av en 
utländsk myndighet såsom handräckning. 
Enligt 26 a § i tullagen gäller i fråga om an-
vändning och utlämnande av uppgifter i un-
dersöknings- och handräckningssystemet 
som utgör en teknisk del av informationssy-
stemet för polisärenden vad som föreskrivs i 
polisens personuppgiftslagen, dock så att det 
alltid är Tullen som beslutar om utlämnande 
av Tullens uppgifter till utlandet.  

I 27 § i tullagen föreskrivs om utlämnande 
av uppgifter till utlandet. I paragrafen regle-
ras sådana fall då Tullen får lämna ut uppgif-
ter till Världstullorganisationen WCO (offi-
ciellt tullsamarbetsrådet, CCC) samt till ut-
ländska tull- och andra myndigheter.  
 
Erhållande av uppgifter ur vissa register 

Om Tullens rätt att ur andra register få 
uppgifter som behövs för skötseln av Tullens 
åligganden föreskrivs 28 § i tullagen. På 
grunder som närmare preciseras i paragrafen 
har Tullen rätt att, även med hjälp av en tek-
nisk anslutning, få uppgifter ur olika register 
som gäller passagerare och fordons personal, 
ur Skatteförvaltningens och Trafiksäkerhets-
verkets register, ur utrikesministeriets och 
Migrationsverkets datasystem, ur gränsbe-
vakningsväsendets och polisens register, ur 
befolkningsdatasystemet och ur justitieför-
valtningens informationssystem samt att av 
samfund som idkar televerksamhet erhålla 
kontaktuppgifter om en sådan teleanslutning 
som inte är upptagen i en offentlig katalog. 

I paragrafen anges även att uppgifterna i vis-
sa fall ska vara avgiftsfria. 
 
2.2 Lagstiftningen i Sverige och Estland 

Sverige 

Det har stiftats två separata lagar för den 
svenska tullens behandling av personuppgif-
ter: en allmän lag om behandlingen av tullens 
personregister (Lag om behandling av upp-
gifter i Tullverkets verksamhet; 2001:185), 
vilken gäller tullens övriga verksamhet för-
utom brottsbekämpning, och en separat lag 
om behandlingen av personuppgifter inom 
brottsbekämpningen (Lag om behandling av 
uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande 
verksamhet, 2005:787). 

I båda dessa lagar hänvisas till personupp-
giftslagen 1998:204, vars bestämmelser till-
lämpas på båda de ovannämnda lagarna som 
gäller tullen till de delar som gäller bland an-
nat definitioner, offentlighetsprincipen, säker 
behandling av uppgifter, information till den 
registrerade, rättelse och överlåtelse av in-
formation till tredje land. 

I 4 § i lagen om behandling av uppgifter 
i Tullverkets verksamhet (2001:185) definie-
ras uppgifternas användningsändamål. Enligt 
denna får uppgifterna användas för bestäm-
mande och betalning av tull och andra skat-
ter, för tullens övervaknings-, revisions- och 
analysuppgifter, för fullgörande av åliggan-
den som följer av ett för Sverige bindande in-
ternationellt åtagande samt uppföljning, till-
syn och planering av verksamheten. Uppgif-
terna får dessutom även användas i tullens 
brottsbekämpning. I lagens 5 § föreskrivs om 
till vilka utomstående instanser och för vilka 
ändamål denna lags personuppgifter får ut-
lämnas. 

Personregistren inom Tullverkets brottsbe-
kämpande verksamhet kan för sin del använ-
das för att förhindra eller upptäcka brottslig 
verksamhet, för att utreda eller beivra vissa 
brott samt för att uppfylla sådana åligganden 
som härrör från lagen om internationellt tull-
samarbete (2000:1219). Personuppgifter som 
samlats in för den brottsbekämpande verk-
samheten får också överlåtas till Rikspolis-
styrelsen och övriga polismyndigheter samt 
till Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndig-
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heten, Skatteverket och Kustbevakningen, 
såvida uppgifterna behövs i den brottsbe-
kämpande verksamheten och det föreskrivits 
separat om detta. 

Enligt båda lagarna är Tullverket ansvarig 
myndighet för personregistren. 

Båda lagarna innehåller bestämmelser om 
inskränkningar i behandlingen av känsliga 
personuppgifter och avvikelser från dessa. 
Med känsliga personuppgifter avses uppgif-
ter som gäller en persons ras, etniska ur-
sprung, politiska åsikter, religiösa eller filo-
sofiska övertygelse, medlemskap i fackföre-
ning, hälsa eller sexualliv.  

I lagen om den brottbekämpande verksam-
hetens personregister finns dessutom definie-
rat för vilka slags brott eller vilken brottslig 
verksamhet eller delaktighet i den en person 
kan registreras (12—13 §), samt för fullgö-
randet av vilka uppgifter och av vem dessa 
uppgifter får användas (14—15 §). Dessutom 
regleras bevarandet av uppgifter i situationer 
där förundersökningen avbryts, åtal inte 
väcks eller åtalet förkastas i domstol. 

I 2 kap. i lagen om behandling av uppgifter 
i Tullverkets verksamhet föreskrivs om data-
basens innehåll, utlämnandet av uppgifter, 
direktåtkomst, offentliggörande via internet, 
sökbegrepp, gallring av uppgifter och avgif-
ter. Direktåtkomst har i lagen beviljats Skat-
teverket och Kronofogdemyndigheten. 

I personregisterlagen som gäller Tullver-
kets brottsbekämpande verksamhet regleras 
motsvarande frågor i 19–28 §. Uppgifterna i 
den brottsbekämpande verksamhetens per-
sonregister kan genom direktåtkomst utläm-
nas till de tidigare nämnda myndigheterna, 
då de separat ålagts brottsbekämpande verk-
samhet. Båda lagarna innehåller även be-
stämmelser om information till den registre-
rade. 
 
Estland 

I Estland har det inte stiftats någon särskild 
lag om behandling av personuppgifter ut-
tryckligen för tullens eller tullverksamhetens 
behov. Estlands skatte- och tullförvaltning 
använder sig i sina brottsbekämpande upp-
drag av det estniska justitieministeriets E-file 
-system i fråga om registreringen av brott-
misstänkta. E-file bygger på förordningen 

’The Establishment of E-File System and 
Statutes for Maintenance of E-File’. I sådana 
brottsbekämpningssituationer där det ännu 
inte rör sig om en brottsmisstanke, använder 
sig den estniska skatte- och tullförvaltningen 
av estniska polisens informationssystem, vil-
ket regleras i lagen ’Statutes for maintenance 
of the Police database’  

Användningen av E-file -systemet, såsom 
ifyllande, uppdatering, korrigering samt av-
lägsnande av uppgifter, måste ske i enlighet 
med vad som föreskrivs i denna lag. Uppgif-
terna i systemet har i vissa lagstadgade situa-
tioner juridisk verkan (legal effect). I övriga 
situationer har systemets uppgifter endast ett 
informativt värde. 

Uppgifterna i polisens informationssystem 
har i regel inte ’juridisk effekt’. Uppgifterna 
i informationssystemet är avsedda att stödja 
statens inre säkerhet och dessutom kan dessa 
uppgifter också användas för analysverksam-
het. 

I E-file -systemet kan förutom brottsbe-
teckning och klassifikationsuppgifter regi-
streras den misstänktes eller skyldiges per-
sonuppgifter: för- och efternamn, personbe-
teckning, födelsetid, kön, dödsdag, nationali-
tet, modersmål och civilstånd. I systemet kan 
dessutom registreras ytterligare uppgifter om 
personen, bland annat utbildningsbakgrund, 
arbetsplats samt uppgifter som gäller in-
komster och ekonomisk ställning.   

Estlands skatte- och tullförvaltning produ-
cerar föregripande information till polisens 
informationssystem. Där kan man registrera 
uppgifter om brottsförebyggande åtgärder 
och övervakningsprocesser. Något eget mot-
svarande system har inte estniska skatte- och 
tullförvaltningen, och inte heller estniska 
gränsbevakningen som också använder sig av 
systemet. 

Enligt Estlands allmänna personuppgifts-
lagstiftning är utgångspunkten den att det är 
förbjudet att registrera känsliga uppgifter. 
Registrering av sådana uppgifter är dock till-
låtet i brottsbekämpande syfte. I den estniska 
lagstiftningen definieras känsliga uppgifter 
på motsvarande sätt som i 11 § i Finlands 
personuppgiftslag. 

E-file -systemet används, förutom av tullen 
och polisen, också av exempelvis domstolar, 
åklagarmyndigheten, konkurrensverket samt 
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av fängelsemyndigheterna när dessa utreder 
brott. I de fall då lagen tillåter det kan ano-
nymiserade uppgifter lämnas ut för statistiska 
ändamål.  

Även ur polisens informationssystem kan 
uppgifter lämnas ut på de grunder som anges 
i lagen. Bland annat utsökningsmyndigheten 
har en lagstadgad rätt att ur systemet få upp-
gifter om personers bonings- och vistelseort. 
 
2.3 Bedömning av nuläget 

Tullagen har stiftats före den nu gällande 
personuppgiftslagen. Även om flera av 
tullagens personuppgiftsbestämmelser har 
ändrats efter att personuppgiftslagen trädde 
i kraft, har de bestämmelser i tullagen som 
gäller behandlingen av personuppgifter till 
många delar förblivit inkonsekventa i rela-
tion till de allmänna bestämmelserna om be-
handlingen av personuppgifter. Tullagen har 
exempelvis inga specialbestämmelser om den 
behandling av känsliga uppgifter som regle-
ras i 11 § i personuppgiftslagen, och alla de 
i 12 § i personuppgiftslagen avsedda undan-
tagsbestämmelserna från förbudet att behand-
la känsliga personuppgifter är inte tillämpliga 
på Tullens behandling av personuppgifter. 
I polisens personuppgiftslag regleras undan-
tagen i fråga, men dessa undantagsbestäm-
melser lämpar sig inte för Tullens behandling 
av registeruppgifter, med undantag av under-
söknings- och handräckningssystemets upp-
gifter. I fråga om de uppgifter som lagras 
i det sistnämnda informationssystemet inne-
håller 23 a § 4 mom. i tullagen en hänvisning 
till 10 § i polisens personuppgiftslag, vilket 
är en specialbestämmelse om behandlingen 
av känsliga uppgifter inom polisens person-
registeruppgifter.  

Flera av tullagens bestämmelser om be-
handlingen av personuppgifter avviker från 
motsvarande bestämmelser i polisens per-
sonuppgiftslag även i sådana fall där den po-
lisiära verksamheten och Tullens brottsbe-
kämpande verksamhet i övrigt är identiska. 

Bland tullagens bestämmelser om behand-
lingen av personuppgifter saknas också flera 
andra sådana bestämmelser om behandlingen 
av personuppgifter, vilka har ansetts nödvän-
diga att inkludera i polisens personuppgifts-
lag. Exempel på sådana bestämmelser som 

saknas i tullagen men som har inkluderats 
i polisens personuppgiftslag är bestämmel-
serna om den registeransvarige i övriga fall 
än för det register som avses i 23 d § i tulla-
gen (7 § i polisens personuppgiftslag), inrät-
tandet av personregister (8 §), skyddet av 
identifieringsuppgifter som grundar sig på 
fysiska egenskaper (10 a §), behandlingen av 
överskottsinformation som erhållits med 
hemliga informationsinhämtningsmetoder 
(11 §) samt behandlingen av uppgifter som 
inte hänför sig till ett visst uppdrag (12 §). 

Något som upplevts som särskilt problema-
tiskt är den oklarhet som beror på att be-
stämmelserna om Tullens undersöknings- 
och handräckningssystem enbart innehåller 
en laghänvisning till polisens personuppgifts-
lag. 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

3.1 Målsättning 

Syftet med förslaget är att korrigera de lag-
stiftningsmässiga bristerna i bestämmelserna 
om Tullens personregister samt att revidera 
de personuppgiftsbestämmelser som gäller 
Tullen med beaktande av de missförhållan-
den som framkommit vid den nationella till-
lämpningen, de förändringar som gjorts i lag-
stiftningen sedan lagen trädde i kraft och den 
internationella utvecklingen.  

Dessutom vill man också beakta den pågå-
ende omvandlingen inom den offentliga för-
valtningen och dess strävan att förbättra sam-
arbetet mellan myndigheterna genom att pre-
cisera bestämmelserna om informationsutby-
te. 

En annan målsättning är dessutom att för-
enhetliga Tullens personuppgiftsbestämmel-
ser med i synnerhet polisens och gränsbe-
vakningsväsendets bestämmelser i sådana 
fall där Tullens verksamhet är identisk med 
de ovan nämnda myndigheternas. I synnerhet 
Tullens brottsbekämpande verksamhet förut-
sätter enhetliga bestämmelser med de övriga 
myndigheterna som utför brottsbekämpning. 
Detta förutsätter också ett kontinuerligt ut-
vecklande av PTG-samarbetet.  
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Ett annat mål är också att ersätta tullagens 
hänvisningar till polisens personuppgiftslag 
med bestämmelser.  

Genom den föreslagna lagen genomförs 
även Europeiska unionens råds rambeslut om 
skydd av personuppgifter som behandlas 
inom ramen för polissamarbete och straff-
rättsligt samarbete (2008/977/RIF), nedan 
EU:s dataskyddsrambeslut. Enligt artikel 
29 i EU:s dataskyddsrambeslut borde med-
lemsländerna ha vidtagit nödvändiga åtgärder 
för att iaktta beslutet redan före den 27 no-
vember 2010. 
 
3.2 Alternativ för genomförandet 

Tullagen har varit i kraft sedan början av 
1995 och flera olika ändringar har gjorts 
i dess bestämmelser om personuppgifter 
i samband med olika lagstiftningsprojekt. 
Delvis till följd av dessa många ändringar har 
bestämmelserna som gäller behandlingen av 
personuppgifter inte samordnats och de över-
ensstämmer inte heller med polisens och 
gränsbevakningsväsendets motsvarande be-
stämmelser. Bland annat av dessa orsaker är 
det inte möjligt att nå propositionens mål-
sättningar genom att ändra den nuvarande 
tullagen. Detta skulle kräva att lagen 
kompletteras med ett stort antal nya paragra-
fer, vilket dels gör bestämmelsehelheten lag-
tekniskt splittrad, dels fjärmar den ytterligare 
från de övriga myndigheternas bestämmelser. 
Av denna anledning föreslås att en helt ny 
lag stiftas.  
 
3.3 De viktigaste förslagen 

I denna proposition föreslås en ny lag om 
behandlingen av personuppgifter inom Tul-
len. Lagen ska i väsentliga delar vara enhet-
lig – dock med beaktande av särdragen i Tul-
lens verksamhet – med såväl polisens per-
sonuppgiftslag som med lagen om behand-
ling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet (579/2005), nedan gränsbe-
vakningsväsendets personuppgiftslag. I den 
föreslagna lagen föreslås även Tullen få rätt 
att registrera observationer av brottslig verk-
samhet som gjorts av tullmän eller som an-
mälts till Tullen. 

Lagen utvidgar i någon mån Tullens rätt att 
få uppgifter ur register som upprätthålls av 
andra instanser. Lagen skapar klarhet i be-
stämmelserna om rätten att få information 
också beträffande avgiftsfrihetsfrågor samt 
behandlingen av uppgifterna.  

Den nya lagen om behandling av person-
uppgifter inom Tullen upphäver tullagens 
alla bestämmelser om behandling av person-
register och personuppgifter. 

Lagförslaget innehåller ändringar i 13 la-
gar. Ändringarna beror närmast på hänvis-
ningar till tullagens personuppgiftsbestäm-
melser.  
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Propositionen kommer inte att ha några di-
rekta ekonomiska konsekvenser för Tullens 
verksamhet. Den nya lagen kommer dock att 
kräva ändringar i Tullens informationssy-
stem, bland annat på grund av lagens be-
stämmelser om utplåning av uppgifter, och 
dessa ändringar kan med tiden förorsaka 
kostnader för Tullen. På grund av de stora 
kostnaderna är det inte ändamålsenligt att 
i Tullens gamla system genomföra de före-
slagna ändringarna i bestämmelserna om ut-
plåning.  

I beredningen av ärendet har dessutom be-
aktats den pågående reformen av informa-
tionssystemet för polisärenden (PATJA) (det 
så kallade VITJA-projektet). Detta projekt 
har en betydande inverkan också på Tullen 
och i synnerhet på Tullens brottsbekämpande 
verksamhet och Tullen har även medverkat 
i det. Inom projektet för att förnya informa-
tionssystemet har man beaktat de ändrings-
behov samt tidtabellerna för dem som refor-
men av polisens informationssystem ger 
upphov till även i fråga om Tullens system. 
Av denna anledning innehåller framställ-
ningen en motsvarande övergångsbestäm-
melse som lagen om ändring av lagen om 
behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet (1181/2013), enligt vilken be-
handlingen av information i enlighet med 
förslaget ska genomföras inom fyra år efter 
det att lagen har trätt i kraft. På grund av 
övergångsbestämmelsen fördelas Tullens in-
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formationssystemskostnader till följd av änd-
ringen över flera år. 
  
4.2 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet 

Den föreslagna lagen ska effektivisera in-
formationsutbytet mellan myndigheterna ge-
nom att förenhetliga lagstiftningen om an-
vändningen av myndigheternas personregis-
ter. I lagen föreskrivs mer omfattande och 
detaljerat om Tullens rätt att få uppgifter av 
andra myndigheter och om rätten att utlämna 
information ur Tullens informationsregister 
till andra myndigheter. Dessutom kommer 
förslaget att effektivisera Tullens brottsbe-
kämpning, eftersom lagen ger Tullens brotts-
bekämpning en utökad möjlighet att dra nytta 
av polisens informationssystem. Genom den 
nya lagen verkställs ändringar som gjorts 
i både den nationella lagstiftningen och Eu-
ropeiska unionens lagstiftning som gäller 
myndigheternas verksamhet.  
 
4.3 Konsekvenser för medborgarna 

Förslaget ger ett förbättrat skydd för per-
sonuppgifterna och integriteten, eftersom den 
nya lagen reglerar dessa mer exakt och en-
hetligt. Medborgarnas rättsskydd stärks ge-
nom en uppdaterad lag om användningen av 
personregister som är överensstämmande 
med de övriga brottsbekämpande myndighe-
ternas.  
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet i samarbete med Tullen. 

Utlåtande om propositionen begärdes av 
justitieministeriet, inrikesministeriet, kom-
munikationsministeriet, försvarsministeriet, 
utrikesministeriet, arbets- och näringsmini-
steriet, jord- och skogsbruksministeriet, soci-
al- och hälsovårdsministeriet, Tullen, Staben 
för Gränsbevakningsväsendet, Polisstyrelsen, 
Huvudstaben, riksdagens justitieombudsman, 

Kommunikationsverket, Migrationsverket, 
Rättsregistercentralen, Befolkningsregister-
centralen, Nödcentralsverket, Brottspåföljds-
verket, Riksåklagarämbetet, Dataombuds-
mannen, Trafiksäkerhetsverket, Trafikverket, 
Patent- och registerstyrelsen, Suomen Poliisi-
järjestöjen liitto ry, Tulltjänstemannaförbun-
det rf, och Tullin Akavalainen Yhdistys ry.  

Sammanlagt 20 utlåtanden om propositio-
nen inkom. Remissinstanserna ansåg gene-
rellt att uppdateringen av lagstiftningen om 
behandling av personuppgifter inom Tullen 
är ett aktuellt och mycket välmotiverat pro-
jekt. Till följd av utlåtandena infördes ett 
flertal tekniska ändringar och sakändringar i 
utkastet till lagproposition. De mest omfat-
tande ändringarna beror på att man i det ut-
kast som sändes på remiss ännu inte hade be-
aktat alla de ändringar som infördes i poli-
sens personuppgiftslag under den tid utkastet 
behandlades i riksdagen och som även på-
verkar behandlingen av personuppgifter inom 
Tullen. Framför allt justitieministeriet och in-
rikesministeriet fäste uppmärksamhet vid 
detta i sina utlåtanden. Dessutom har det i 
den paragraf om informationssystemet för 
brottsbekämpning som föreslås i propositio-
nen gjorts ändringar i fråga om uppgiftskate-
gorier som registreras och ansvaret vid regis-
terföring. 
 
6  Samband med andra proposi t io -

ner 

Samtidigt behandlas i riksdagen regering-
ens proposition med förslag till lag om 
brottsbekämpning inom Tullen (RP 174/2014 
rd). Denna propositions förslag till bestäm-
melser har formulerats utifrån bestämmelser-
na i den ovan nämnda regeringspropositio-
nen. Dessutom till riksdagen har lämnats re-
geringens proposition med förslag till lag-
stiftning om behandling av personuppgifter 
vid Brottspåföljdsmyndigheten (RP 292/2014 
rd). 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lag om behandling av personuppgif-
ter inom Tullen 

1 kap. Allmänna bestämmelser  

1 §. Tillämpningsområde. Denna lag till-
lämpas på automatisk behandling av person-
uppgifter som behövs för skötseln av de upp-
drag som i lag föreskrivs för Tullen. Då per-
sonuppgifterna utgör eller är avsedda att ut-
göra ett personregister eller en del av ett så-
dant, tillämpas lagen också på annan än au-
tomatisk behandling av personuppgifter. I la-
gen föreskrivs huvudsakligen om nödvändiga 
undantag från den allmänna personuppgifts-
lagstiftningen i fråga om behandlingen av 
uppgifter som behövs med tanke på Tullens 
brottsbekämpnings- eller övervakningsupp-
drag. I lagen föreskrivs även om Tullens rätt 
att få personuppgifter och andra uppgifter för 
skötseln av de uppdrag som i lag fastställts 
för den. Denna rätt har samband med bland 
annat den föreslagna 13 §, som innehåller be-
stämmelser om Tullens rätt att få uppgifter ur 
vissa register och informationssystem. Upp-
gifter av detta slag är t.ex. sådana uppgifter 
om fordon, varor, företag och näringsidkare 
som finns i olika register. 

Den allmänna personuppgiftslagstiftningen 
tillämpas fortsättningsvis i andra hand. Till 
den del som inget annat föreskrivs i den före-
slagna lagen eller i någon annan lag tillämpas 
personuppgiftslagen och offentlighetslagen 
på behandlingen av personuppgifterna. Med 
stöd av offentlighetslagen bestäms bland an-
nat uppgifternas konfidentialitet och en parts 
rätt till information. 

Exempelvis tillämpas enbart den allmänna 
personuppgiftslagstiftningen på de personal-, 
ekonomi- och andra sådana personregister 
som upprättats för Tullens interna förvaltning 
och behandlingen av personuppgifterna i an-
slutning till dem. 

I paragrafen hänvisas av informativa skäl 
även till internationella avtal som är bindan-
de för Finland och som innehåller bestäm-
melser om behandlingen av personuppgifter. 
Sådana avtal är till exempel tullkonventioner 

samt multi- och bilaterala tullsamarbetsavtal. 
Finland har bland annat anslutit sig till ett 
nordiskt multilateralt avtal om ömsesidig 
handräckning i tullärenden. Finland har bila-
terala tullsamarbetsavtal med bland andra 
följande stater utanför EU: Amerikas förenta 
stater, Ryska federationen, Makedonien, Uz-
bekistan, Vitryssland, Kosovo och Azer-
bajdzjan. 

2 §. Definitioner. I lagen används begrepp 
som förekommer allmänt inom tullverksam-
heten. I paragrafen definieras de i lagen an-
vända begreppen tullbrott, tullbrottsbekämp-
ning, förhindrande, avslöjande och utredande 
av tullbrott samt tullåtgärd. 
 
2 kap. Tullens informationssystem och övri-

ga personregister 

3 §. Informationssystemet för brottsbe-
kämpning. Paragrafen innehåller en grund-
läggande beskrivning av Tullens informa-
tionssystem för brottsbekämpning.  

Om det gäller ansvaret vid registerföring av 
olika uppgiftskategorier som registreras i re-
gistren föreslås det att det som anges i den 
nuvarande lagstiftningen ska fortsätta att gäl-
la. Register som förs av olika förundersök-
ningsmyndigheter och behovet av att utveck-
la ansvaret vid förandet av dem kommer att 
ses över på nytt i sin helhet i samband med 
den övergripande reformen av polisens per-
sonuppgiftslag, efter det att reformen av 
EU:s dataskyddslagstiftning har trätt i kraft. 
Det här förutsattes även i riksdagens svar på 
regeringens proposition om polisens person-
uppgiftslag (RSv 216/2013 rd). 

Informationssystemet för brottsbekämp-
ning ersätter det nuvarande undersöknings- 
och handräckningssystemet som utgör en 
teknisk del av informationssystemet för po-
lisärenden och det förstnämnda systemets ar-
kivindex, som det föreskrivs om i 23 a § 
i tullagen. Enligt 3 § 1 mom. 9 punkten i tull-
lagen avses med dessa det informationssy-
stem för polisärenden som avses i 2 § i poli-
sens personuppgiftslag i fråga om den infor-
mation som Tullen registrerat i uppgifterna 
om undersökning och handräckning samt i 
arkivuppgifterna om undersökning och hand-
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räckning. I fråga om de uppgifter som regi-
streras i Tullens nuvarande undersöknings- 
och handräckningssystem och dess arkivin-
dex gäller enligt 23 a § 4 mom. i tullagen 
dessutom vad som föreskrivs i 2 § 2 mom. 
och 10 § i polisens personuppgiftslag. Det fö-
reslagna informationssystemet för brottsbe-
kämpning ersätter dessutom det arkivindex 
inom Tullens undersöknings- och handräck-
ningssystem som det föreskrivs om i 23 c § 
i tullagen, och någon bestämmelse om ett 
motsvarande register inkluderas inte längre i 
lagen.  

I 1 mom. föreskrivs om systemets använd-
ningsändamål. Informationssystemet för 
brottsbekämpning ska vara ett permanent 
personregister som är avsett för Tullens riks-
omfattande bruk, som förs med hjälp av au-
tomatisk databehandling och som ska inne-
hålla de personuppgifter som behövs för att 
Tullen ska kunna utföra de övervaknings- 
och brottsbekämpningsuppdrag som före-
skrivs för den i lag. Om tullens övervak-
nings- och brottsbekämpningsuppdrag före-
skrivs i tullagen och i den föreslagna lagen 
om brottsbekämpning inom Tullen (RP 
174/2014 rd) som behandlas av riksdagen. 

I 2 mom. föreskrivs om sådana uppgifter 
som gäller identiteten som får registreras i in-
formationssystemet för brottsbekämpning. 
I systemet får registreras uppgifter om den 
som är misstänkt för ett brott som undersöks 
av Tullen eller den som är föremål för en åt-
gärd för tullövervakning eller tullbrottsbe-
kämpning eller för tvångsmedel. Likaså får 
uppgifter om den som gjort anmälan, den 
som uppträder som vittne eller målsägande 
eller den som har något annat samband med 
ärendet registreras. I systemet får registreras 
sådana uppgifter om identiteten som behövs 
med tanke på informationssystemets ända-
mål. Momentet innehåller en uttömmande 
förteckning över uppgifter som kan vara 
nödvändiga med tanke på informationssy-
stemets ändamål. Sådana uppgifter är perso-
nens namn, födelsedatum, personbeteckning, 
kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad 
av medborgarskap, nationalitet, hemstat, ci-
vilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, 
hemkommun, yrke, adress och telefonnum-
mer eller annan kontaktinformation, uppgift 
om att personen avlidit eller om dödför-

klaring av personen samt det klientnummer 
som en myndighet gett. I fråga om en ut-
ländsk person får även registreras föräldrar-
nas namn och adress, uppgifterna i resedo-
kument samt övrig behövlig information som 
gäller inresa och passerande av gräns. De i 
momentet uppräknade uppgifterna som gäller 
identiteten kommer att vara samma som de 
som på motsvarande sätt kan registreras i in-
formationssystemet för polisärenden i enlig-
het med 2 § 2 mom. i polisens personupp-
giftslag.  

I momentets förteckning används inte be-
nämningen fullständigt namn, utan formen 
namn. En finsk medborgares officiella namn 
kan anses vara det efternamn och de förnamn 
som är antecknade i befolkningsregistret. 
I befolkningsdatasystemet registreras dessut-
om en persons tidigare för- och efternamn 
samt datum för när ett namn har ändrats. 
Även om namnlagstiftningen inte känner till 
begreppet tilltalsnamn, kan ett tilltalsnamn 
registreras i befolkningsdatasystemet i den 
form som personen själv anmäler, om det är 
ett av personens officiella förnamn. Utgångs-
punkten är att en persons tilltalsnamn är det 
namn som är först i ordningen av de officiel-
la förnamnen, men tilltalsnamnet kan också 
antecknas i registret om personen i fråga an-
vänder något annat än det första förnamnet 
som tilltalsnamn. Tilltalsnamnet kan också 
vara en del av ett tvådelat förnamn eller till 
sitt skrivsätt avvika från det officiella för-
namnet. Tilltalsnamnet kan också skilja sig 
helt från de officiella förnamnen, och ett så-
dant allmänt använt förnamn kan användas 
som namn på en person bland annat på kan-
didatlistor i samband med val. Många perso-
ner är kända under så kallade artistnamn. Ar-
tistnamn antecknas inte i befolkningsdatasy-
stemet, men de är skyddade genom lagstift-
ning så att ingen annan person kan börja an-
vända ett allmänt känt artistnamn som sitt 
eget namn eller som firmanamn. Det är inte 
alltid möjligt att fastslå det officiella namnet 
för en utländsk person. I allmänhet försöker 
man använda det namn som finns i passet, 
men även i fråga om detta namn kan skrivsät-
tet variera beroende på bland annat translitte-
rationen, och begreppen för- och efternamn 
är inte likadana i alla stater. Asylsökande har 
ofta inga resedokument att visa upp, så myn-
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digheterna är tvungna att anteckna till och 
med flera olika namn som dessa personer 
uppger och som skiljer sig från varandra, 
även i fråga om skrivsättet. Eftersom det 
i Tullens övervaknings- och brottsbekämp-
ningsuppdrag är viktigt att nå personer i olika 
situationer är det även centralt att Tullen 
känner till och har tillgång till alla varianter 
av det namn som en person använder, så kal-
lade alias, och att de kan föras in i registret 
när de blir kända genom dokument eller ge-
nom att personen i fråga själv uppger dem. 

Eftersom det är möjligt att ha flera med-
borgarskap ska de alla kunna registreras i sy-
stemet. 

Även ett klientnummer som en myndighet 
gett ska kunna registreras i systemet. För att 
utländska personer till exempel ska kunna 
identifieras ger Migrationsverkets informa-
tionssystem utländska personer som förts in i 
registret ett klientnummer, med hjälp av vil-
ket de finska myndigheterna kan identifiera 
dessa personer.  

Även Trafiksäkerhetsverket ger den som 
har försatts i körförbud ett klientnummer som 
identifieringsuppgift. Denna uppgift som 
identifierar den som försatts i körförbud an-
vänds av alla de myndigheter som handläg-
ger körförbudsärendet. Enligt det föreslagna 
momentet är det också tillåtet att i informa-
tionssystemet för brottsbekämpning registre-
ra uppgifter som identifierar en person som 
försatts i körförbud. Även Skatteförvaltning-
en, för att nämna ett exempel, har i begränsad 
omfattning tagit i bruk ett identifierande kli-
entnummer. Inom en snar framtid är det möj-
ligt att även andra myndigheter inför motsva-
rande klientnummer, som alltså skulle få re-
gistreras med stöd av den bestämmelse som 
föreslås. 

I informationssystemet kan enligt förslaget 
dessutom registreras övrig nödvändig infor-
mation om en utländsk persons inresa och 
passerande av gräns, såsom exempelvis upp-
gifter om utreseland och transitland. 

I 3 mom. föreskrivs om registreringen av 
andra uppgifter i informationssystemet för 
brottsbekämpning, per uppgiftskategori.  

I 3 mom. 1 punkten föreskrivs om under-
söknings- och handräckningsuppgifter. Upp-
gifter av detta slag omfattar uppgifter som 
fåtts i samband med Tullens förundersök-

ningar, övervaknings- och brottsbekämp-
ningsåtgärder, vid handräckningsuppdrag och 
vid tillämpning av tvångsmedelslagen. 
I punkten nämns separat, för tydlighetens 
skull, också uppgifter som erhållits vid sam-
arbete som avses i lagen om samarbete mel-
lan polisen, tullen och gränsbevakningsvä-
sendet (687/2009), nedan PTG-lagen, efter-
som det PTG-samarbete som avses i lagen är 
mer långtgående än traditionell handräck-
ning. De i punkten avsedda undersöknings- 
och handräckningsuppgifterna motsvarar till 
sitt informationsinnehåll i huvuddrag det un-
dersöknings- och handräckningssystem som 
utgör en teknisk del av informationssystemet 
för polisärenden och som i dag regleras i 
23 a § i tullagen. Jämfört med 23 a § 2 mom. 
i tullagen innehåller bestämmelsen nya upp-
giftskategorier som ska registreras och som 
består av uppgifter enligt punkt a som behövs 
för att bestämma identifieringsuppgifterna 
för en händelse. Denna punkt omfattar num-
ret på en anmälan om brott eller en anmälan 
om någon annan händelse, tid och plats för 
händelsen, anmälningstidpunkten, brottsbe-
teckningar och andra beteckningar samt tid-
punkten för åtalspreskription av det grövsta 
brottet. Dessutom omfattar punkten uppgifter 
om utredande enhet, utredarna, undersök-
ningsläget, beslut som Tullen fattat för att 
avsluta ett ärende, identifieringsuppgift om 
avgörande av åklagare eller domstol och 
uppgift om någon har dömts till straff, om 
det fattats beslut om åtalseftergift eller doms-
eftergift, om ett åtal förkastats, lämnats där-
hän eller avskrivits samt uppgift om ett avgö-
randes laga kraft. Jämfört med den ovan-
nämnda bestämmelsen i tullagen nämns inte 
längre i punkt b uppgifter om rubriceringar i 
brottsanmälningar och övriga anmälningar 
som uppgifter som ska registreras. Däremot 
finns en ny uppgiftskategori i punkt d, här 
ingår för klassificering av tillvägagångssättet 
vid brott, uppgifter som beskriver klassifice-
ringen av gärningsmannen, händelsen eller 
gärningen samt uppgifter som behövs för 
sammanlänkning och teknisk undersökning 
av brott.  

De brottsbekämpande myndigheterna har 
under senare år tagit i bruk nya undersök-
ningsmetoder och undersökningstekniker, om 
vars användning det föreskrivs separat. Efter 
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att ett brott eller någon annan händelse som 
kräver brottsbekämpnings- eller tullövervak-
ningsåtgärder har konstaterats överförs även 
registreringen av uppgifter i anslutning till 
dessa metoder till uppgifterna om undersök-
ning och handräckning. Således gäller att till 
exempel beslut om tillämpning av alla former 
av tvångsåtgärder, övervakningen av dessa 
beslut samt de uppgifter som tvångsåtgärder-
na resulterar i, behandlingen av material som 
filmats av övervakningskameror efter det att 
en händelse som inleder en förundersökning 
har konstaterats och resultaten av de olika 
metoderna för teknisk brottsutredning alla 
faller under 1 punkten. 

I momentets 2 punkt föreskrivs det om ob-
servationsuppgifter. Uppgiftskategorin mot-
svarar till sitt innehåll motsvarande uppgifts-
kategori i 2 § 3 mom. 11 punkten i polisens 
personuppgiftslag. Grundlagsutskottet har i 
sitt utlåtande (GrUU 18/2012 rd) om reger-
ingens proposition till ändring av polisens 
personuppgiftslag (RP 66/2012 rd) ansett att 
polisens motsvarande register över observa-
tionsuppgifter inte är problematiskt med av-
seende på skyddet för personuppgifter när 
förvaringstiden för observationsuppgifterna 
är relativt kort (6 månader) och innehållet i 
uppgifterna begränsas med kravet på att bara 
sådana uppgifter får registreras som anknyter 
till personer som utifrån omständigheterna 
eller en persons hotelser med fog kan bedö-
mas ha samband med brottslig verksamhet 
och det i anslutning till uppgiften fogas en 
bedömning av uppgiftslämnarens tillförlitlig-
het och uppgifternas riktighet, såvida detta är 
möjligt.  

Observationsuppgifterna kan inkludera 
uppgifter som observerats av tullmän eller 
som anmälts till tullmyndigheterna om hän-
delser eller personer som utifrån omständig-
heterna eller en persons hotelser eller uppträ-
dande i övrigt med fog kan bedömas ha sam-
band med brottslig verksamhet som faller 
inom ramen för Tullens brottsbekämpnings-
befogenhet. Hittills har Tullen inte haft rätt 
att registrera sådana här observationsuppgif-
ter i sina permanenta riksomfattande infor-
mationssystem som förs med hjälp av auto-
matisk databehandling. Uppgifter har kunnat 
registreras i de med stöd av 22 § i tullagen 
inrättade arbetsgruppsspecifika registren eller 

har funnits i en enskild tullmans minne eller 
anteckningar. Dessa observationsuppgifter, 
som tullmännen oavsett får in genom att ob-
servera sin omgivning när de utför sitt arbete, 
kan alltså inte i nuläget effektivt användas av 
tullövervakningens och tullbrottsbekämp-
ningens hela organisation. Den nuvarande 
praxisen, där uppgifter enbart kan registreras 
sporadiskt i enhetsspecifika register kan an-
ses vara otillfredsställande också med tanke 
på styrningen och laglighetsövervakningen 
av personuppgiftsbehandlingen. Den före-
slagna korta förvaringstiden för observa-
tionsuppgifter, laglighetsövervakningen och 
möjligheten för den registeransvarige att 
kontrollera att de särskilda villkor som ställs 
på registreringen av uppgifter uppfylls för-
bättrar rättsskyddet för den registrerade. 
Samtidigt underlättas även skyddet av upp-
gifter, i och med att registreringsplattformar-
na koncentreras.  

En observationsuppgift som hänför sig till 
omständigheterna och som kan registreras i 
informationssystemet kan exempelvis vara 
att Tullen noterat att en person reser eller bo-
kar en resa under fel namn. En motsvarande 
observationsuppgift handlar det om när det 
vid tullkontroll hittas verktyg för bruk av 
narkotiska medel i en persons besittning eller 
fordon eller övrig rekvisita som tyder på 
brottslig verksamhet. 

Dessa handlingar är inte nödvändigtvis lag-
stridiga i sig, men i kombination med andra 
faktorer kan de ge signaler om brottslig verk-
samhet. Information av detta slag hålls en-
dast en mycket kort tid i minnet. I det prak-
tiska myndighetsarbetet har observations-
uppgifterna dock ofta en betydelse som 
sträcker sig längre än enskilda situationer i 
fråga om både tid och rum. Om uppgifterna 
är registrerade i ett system och på så sätt 
kända även för andra tullmyndigheter, påver-
kar de inriktningen av Tullens verksamhet 
och förebyggandet och utredningen av brott. 
Man kan dra nytta av observationsuppgifter-
na bland annat vid förebyggandet och under-
sökningen av riksomfattande serier av brott. 

På motsvarande sätt framkommer vid Tul-
lens internetövervakning omständigheter som 
med fog kan bedömas ha samband med 
brottslig verksamhet som faller inom ramen 
för Tullens brottsbekämpningsbefogenheter. 
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4 §. Underrättelseregistret. Underrättelse-
registret ska vara ett för brottsbekämpning 
avsett permanent personregister som är avsett 
för Tullens riksomfattande bruk och som förs 
med hjälp av automatisk databehandling. 
Underrättelseregistret motsvarar till sina vä-
sentliga delar bevakningsdataregistret som 
regleras i 23 § i den nuvarande tullagen.  

I 1 mom. föreskrivs om underrättelsere-
gistrets användningsändamål och om grun-
derna på vilka uppgifter får samlas in och in-
föras i registret. För registret får fortsätt-
ningsvis insamlas uppgifter för bekämpning-
en av tullbrott. Ordalydelsen i 23 § 1 mom. 
i tullagen preciseras så att förutom för att 
förhindra och utreda tullbrott, får uppgifter 
även samlas in och registreras för att avslöja 
och föra tullbrott till åtalsprövning. Det rör 
sig om en precisering av formuleringen som 
motsvarar samma systematik som följs på 
andra ställen i lagen. 

I momentets 2 punkt görs en ändring av 
teknisk natur i den föreslagna så kallade regi-
streringströskeln för en som medverkat till 
brott. Enligt 23 § 1 mom. i den nuvarande 
tullagen är denna registreringströskel ett brott 
på vilket kan följa fängelse i mer än sex må-
nader. Eftersom det inom strafflagstiftningen 
i realiteten är så att följande strängare fängel-
sestraff efter sex månader är ett års fängelse 
ändras formuleringen för registreringströs-
keln till fängelse i minst ett år. Ändringen är 
enbart teknisk och ändrar inte nuläget. En 
motsvarande ändring har gjorts i samband 
med reformen av tvångsmedelslagen i fråga 
om 8 kap. 32 § 1 mom. 

I 2 mom. uppräknas de uppgifter om identi-
teten som kan anses behövas med tanke på 
underrättelseregistrets användningsändamål. 
Uppgifterna är huvudsakligen överensstäm-
mande med de uppgifter som registreras i det 
ovan i 3 § föreslagna informationssystemet 
för brottsbekämpning, liksom även med upp-
giftsförteckningen i det i 4 § i polisens per-
sonuppgiftslag avsedda informationssystemet 
för misstänkta, vilket i huvuddrag motsvarar 
det föreslagna underrättelseregistret.  

Benämningarna namn och tilltalsnamn som 
finns i 23 § 2 mom. i den nuvarande tullagen 
föreslås ändras till formen namn. 

I underrättelseregistret kan även registreras 
uppgifter om en persons födelsedatum, per-

sonbeteckning, kön, modersmål, medborgar-
skap, avsaknad av medborgarskap, nationali-
tet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelse-
hemkommun, hemkommun, yrke, adress och 
telefonnummer eller annan kontaktinforma-
tion. I underrättelseregistret kan också regi-
streras ljud- och bildupptagningar av perso-
nen samt identifieringsuppgifter som grundar 
sig på personens fysiska egenskaper. Med 
tanke på myndigheternas och den registrera-
des rättsskydd är det nödvändigt att myndig-
heterna tillförlitligt kan säkerställa den regi-
strerades identitet. Till exempel en bild av en 
person är ofta en mera tillförlitlig identifie-
ringsuppgift än det namn som personen an-
vänder. Identifieringsuppgifter som grundar 
sig på en persons fysiska egenskaper behövs 
för att personer ska kunna identifieras på ett 
tillförlitligt sätt, och de kan ibland också vara 
de enda uppgifterna som finns för att identi-
fiera en person. 

I underrättelseregistret kan också registre-
ras uppgifter om att personen avlidit eller om 
dödförklaring av personen samt det klient-
nummer som en myndighet gett. 

För att identifiera en utländsk person i Mi-
grationsverkets informationsregister ger re-
gistret den registrerade utlänningen ett kli-
entnummer, med hjälp av vilket finska myn-
digheter identifierar personen i fråga. Förut-
om detta klientnummer och utöver de ovan-
nämnda uppgifterna kan i fråga om en ut-
ländsk person i underrättelseregistret även 
registreras till exempel föräldrarnas namn 
och adress, uppgifterna i ett resedokument 
samt övrig behövlig information som gäller 
inresa och passerande av gräns. 

Även Trafiksäkerhetsverket ger den som 
har försatts i körförbud ett klientnummer som 
identifieringsuppgift. Denna uppgift som 
identifierar den som försatts i körförbud an-
vänds av alla de myndigheter som handläg-
ger körförbudsärendet. Likaså har Skatteför-
valtningen, för att nämna ett exempel, i be-
gränsad omfattning tagit i bruk ett identifie-
rande klientnummer. Inom en snar framtid är 
det möjligt att även andra myndigheter inför 
motsvarande klientnummer, som alltså skulle 
få registreras med stöd av den bestämmelse 
som föreslås. 

I överensstämmelse med vad som före-
skrivs i 23 § 2 mom. i tullagen kan i under-



 RP 351/2014 rd  
  

 

18 

rättelseregistret också registreras uppgifter 
som är nödvändiga för att trygga säkerheten 
för en person eller en myndighets säkerhet i 
arbetet samt uppgifter om ett misstänkt brott, 
uppgifter om fordon som används i samband 
med ett misstänkt brott samt uppgifter om ett 
företag som har anknytning till ett misstänkt 
brott. 

5 §. Informationssystemet för tullövervak-
ning. Informationssystemet för tullövervak-
ning är ett nytt, permanent personregister 
som är avsett för Tullens riksomfattande bruk 
och som förs med hjälp av automatisk data-
behandling.  

Syftet med informationssystemet för tull-
övervakning är att förbättra och effektivisera 
tullövervakningen. Det nya informationssy-
stemet effektiviserar tullövervakningen ge-
nom att säkerställa att tullar, skatter och av-
gifter är korrekta, att varors import- och ex-
portbegränsningar iakttas samt att andra 
tullåtgärder inriktas korrekt. Med hjälp av 
detta system genomförs även den i artikel 
13.2 i EU:s tullkodex avsedda riskanalysen 
med användning av automatiserad databe-
handling, på vilken andra tullkontroller än 
stickprovskontroller enligt unionens tullag-
stiftning ska baseras. Systemet snabbar upp 
och förenhetligar kontrollverksamheten och 
förbättrar utnyttjandet av kontrollresultaten 
samt Tullens samarbete med andra myndig-
heter och intressentgrupper.  

Tullövervakning innebär ett säkerställande 
av att alla de lagar och bestämmelser iakttas, 
för vars verkställighet Tullen ansvarar. Ty-
piska tullövervakningsåtgärder är olika slags 
kontroller av varor, dokument, fordon och 
lager, vilka ofta bygger på uppgifter som in-
går i givna tulldeklarationer eller som Tullen 
annars har.  

I 1 mom. föreskrivs om systemets använd-
ningsändamål, de uppgifter som får registre-
ras i systemet och behandlingen av uppgifter. 
Enligt detta moment får för informationssy-
stemet för tullövervakning samlas in och 
i systemet registreras och i övrigt behandlas 
uppgifter som behövs för tullövervakningen 
och som gäller anmälningar och annan in-
formation som lämnats till Tullen med stöd 
av lag eller förordning, uppgifter om tull-
övervakningsåtgärder som vidtagits och om 
fortsatta åtgärder som framförts på basis av 

dem samt identifieringsuppgifter om 
straffanspråk som framförts på basis av en 
inspektion eller identifieringsuppgifter om en 
utredningsbegäran eller polisanmälan som 
gjorts.  

I informationssystemet för tullövervak-
ningen får man kombinera, registrera och på 
annat sätt behandla uppgifter som behövs för 
tullövervakningen. I systemet mottas anmäl-
ningar och övriga uppgifter, registreras upp-
gifter och görs utifrån de mottagna och regi-
strerade uppgifterna en riskanalys.  

I systemet registreras uppgifter i anmäl-
ningar och meddelanden som ingår i Tullens 
operativa system samt övriga uppgifter som 
Tullen får med stöd av lag eller förordning. 
Exempel på den sistnämnda gruppen är upp-
gifter i anslutning till inspektioner av Euro-
peiska utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket (EUGFJ) samt uppgifter som hän-
för sig till export- och importbegränsningar.  

Systemet ska innehålla en allmän riskana-
lysfunktion, med hjälp av vilken uppgifter 
samlas in och analyseras för att eventuella 
risker ska kunna identifieras och inspektio-
nerna inriktas. Som ett resultat av analysen 
av uppgifterna i systemet kunde riskfaktorer, 
riskprofiler och regler för riskbedömning 
uppställas, utifrån vilka anmälningar och 
meddelanden som inkommer i elektronisk 
form väljs ut för manuell behandling.  

I systemet lagras även det kontrolluppdrag 
som riskanalysen eventuellt ger upphov till 
och med hjälp av vilket kontrollåtgärder och 
rapportering styrs samt den kontrollrapport 
som uppgörs över kontrollen. Kontrollrap-
porten innehåller närmare uppgifter om de 
vidtagna tullåtgärderna samt de fortsatta åt-
gärder som framförs utgående från dessa, ex-
empelvis kvarskatt eller återbäring. Övriga 
fortsatta åtgärder som kan framföras på basis 
av tullövervakningen är exempelvis återin-
drivning av stöd, felavgift, återkallande av 
tillstånd, införskaffande av nytt dokument, 
upphävande av tulldeklaration, returnering av 
vara eller överlåtelse till staten för destruk-
tion, anvisningar, användningsförbud eller ny 
kontroll.  

Tullövervakningen kan i vissa fall, när re-
gelbrott uppmärksammas, även leda till fram-
förande av straffyrkande eller utredningsbe-
gäran. I dessa fall ska identifieringsuppgifter 
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om dessa åtgärder registreras i systemet. 
Själva straffyrkandet eller undersökningsbe-
gäran registreras i det i 3 § i denna lag nämn-
da informationssystemet för brottsbekämp-
ning och ska inte registreras i detta system.  

Registreringen av framförda eller redan 
genomförda fortsatta åtgärder är viktigt med 
tanke på utvecklandet av tullövervakningen 
eftersom det på så sätt är möjligt att utvärde-
ra hur framgångsrikt tullövervakningens val 
av objekt har varit och om det finns behov av 
att precisera eller ändra objektvalskriterierna 
för att förbättra noggrannheten i fråga om ob-
jektvalen. Med hjälp av informationssyste-
met för tullövervakning kan man också sköta 
arkiveringen och distributionen av kontroll-
rapporterna. 

I 2 mom. uppräknas exempel på de uppgif-
ter om identiteten som kan anses behövas re-
gistreras med tanke på underrättelseregistrets 
användningsändamål. Dessa uppgifter är 
namn, födelsedatum, personbeteckning, 
adress och telefonnummer eller annan kon-
taktinformation, medborgarskap samt i fråga 
om en utländsk person även uppgifterna i re-
sedokument. I systemet får även registreras 
ett fordons registreringsnummer. Uppgifterna 
används för identifieringen av personer. 

6 §. Systemet för identifiering av registre-
ringsskyltar och containrar. I paragrafen fö-
reskrivs om användningsändamålet för sy-
stemet för identifiering av registreringsskyl-
tar och containrar. Bestämmelser om syste-
met finns i 23 d § i den nuvarande tullagen. 
Regleringen föreslås bli uppdaterad.  

Systemet ska, såsom i nuläget, vara ett 
permanent informationssystem för att för-
hindra och utreda brott samt föra dessa brott 
till åtalsprövning. Systemet är avsett för Tul-
lens riksomfattande bruk och förs med hjälp 
av automatisk databehandling. I systemet re-
gistreras registeruppgifter och övriga identi-
fieringsuppgifter som fåtts genom teknisk 
övervakning vid gränsövergångsställena vid 
Finlands riksgränser samt bilder på fordon 
och containrar som tagits i samband med 
teknisk övervakning. 

I bestämmelsen nämns inte längre att sy-
stemet också är avsett för polisens och 
gränsbevakningens bruk. Dessa myndighe-
ters rätt att använda sig av registret i fråga 
baserar sig på den föreslagna 17 §, enligt 

vars 1 mom. 5 och 6 punkten polisen och 
gränsbevakningen kan få personuppgifter ur 
Tullens personregister även genom teknisk 
anslutning för i paragrafen närmare angivna 
användningsändamål. Förslaget ändrar inte 
polisens eller gränsbevakningsväsendets 
möjlighet att utnyttja uppgifterna i systemet 
jämfört med nuläget. Syftet med ändringen är 
att förtydliga Tullens roll som upprätthållare 
av och registeransvarig för systemet och det 
ansvar som följer på detta.  Ändringen är till 
denna del teknisk till sin natur. 

Systemet bygger på automatisk registre-
ring. I systemet insamlas eller registreras 
inga andra uppgifter förutom de uppgifter 
som registreras automatiskt varför några 
motsvarande bestämmelser som de i 23 d § 
2 och 3 mom. inte längre ingår i paragrafen. 
Bestämmelsen om den registeransvarige i 
23 d § 3 i tullagen behövs inte längre, efter-
som ett omnämnande om detta finns i det fö-
reslagna 8 § 3 mom. Såsom har redogjorts 
för ovan kommer myndigheterna inte längre 
att registrera information i systemet utan re-
gistreringen är automatisk. Därför innehåller 
paragrafen inte längre någon bestämmelse 
i enlighet med 23 d § 3 i tullagen om olika 
myndigheters ansvar för att de uppgifter de 
har registrerat i systemet är korrekta samt för 
att registreringen och användningen har laga 
grund. 

7 §. Tullens övriga personregister. I para-
grafen föreskrivs om förutsättningarna för att 
inrätta andra informationssystem och register 
än de permanenta riksomfattande informa-
tionssystem och register som förs med hjälp 
av automatisk databehandling och som regle-
ras ovan i denna lag.  

Paragrafen motsvarar i huvuddrag 22 § i 
den nuvarande tullagen samt 6 § i polisens 
personuppgiftslag.  

Enligt 1 mom. kan det förutom de i 3—6 § 
avsedda informationssystemen och registren 
finnas temporära eller manuella personregis-
ter för Tullens riksomfattande bruk. Regist-
ren kan innehålla personuppgifter som be-
hövs för att Tullen ska kunna utföra de över-
vaknings- och brottsbekämpningsuppdrag 
som föreskrivs för den i lag.  

I 2 mom. föreskrivs om de övriga register 
som inte är avsedda att vara riksomfattande 
utan i stället inrättas för att användas av en 
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eller fler av Tullens verksamhetsenheter. Tul-
lens alla register används av fler än en tull-
man, varför bestämmelsen inte längre såsom 
22 § 1 mom. 3 punkten i den nuvarande tull-
lagen möjliggör inrättandet av ett i momentet 
avsett register för bruk av en enskild person 
som hör till Tullens personal.  

I momentets 2 punkt definieras ett tempo-
rärt analysregister till sitt sakinnehåll på 
samma sätt som i 22 § 2 mom. i den nuva-
rande tullagen.  

I 3 mom. konstateras för tydlighetens skull 
och i enlighet med relevanskravet i 9 § 
1 mom. i personuppgiftslagen att i de person-
register som inrättas med stöd av paragrafen 
enbart får insamlas och registreras uppgifter 
som behövs för skötseln av uppdragen i en-
lighet med registrens användningsändamål. 

8 §. Inrättande av personregister och re-
gisteransvarig. I paragrafen föreskrivs om in-
rättandet av personregister inom Tullen och 
om den registeransvarige på motsvarande sätt 
som i polisens personuppgiftslag.  

I 1 mom. föreskrivs om att det för inrättan-
det av andra än genom denna lag inrättade 
personregister krävs ett skriftligt beslut. I be-
slutet bör ingå en sådan registerbeskrivning 
som avses i 10 § i personuppgiftslagen samt 
en plan för arkivering och utplåning av upp-
gifterna i registret. I beslutet om inrättandet 
ska även nämnas personregistrets använd-
ningsändamål. 

Om inrättande av ovan i 7 § 1 mom. avsed-
da riksomfattande men temporära eller ma-
nuellt förda personregister beslutar Tullens 
bevakningsavdelning, och om inrättande av i 
7 § 2 mom. avsedda personregister som är 
avsedda för annat än riksomfattande bruk be-
slutar den verksamhetsenhet vid Tullen som 
svarar för registret.  

Dataombudsmannen leder och övervakar 
behandlingen av personuppgifter. I 2 mom. 
föreskrivs om att när ett sådant temporärt el-
ler manuellt riksomfattande personregister 
som avses i 7 § 1 mom. inrättas eller väsent-
ligt ändras ska dataombudsmannen underrät-
tas senast en månad innan registret inrättas 
eller ändras.  

I 3 mom. föreskrivs om den registeransva-
rige som avses i 3 § 4 punkten i personupp-
giftslagen. I fråga om personregister för Tul-
lens riksomfattande bruk som inrättas med 

stöd av den föreslagna lagen är den register-
ansvarige Tullens bevakningsavdelning. 
I fråga om de tillfälliga eller manuella per-
sonregistren för riksomfattande bruk som av-
ses i 7 § 1 mom. ovan är den registeransvari-
ge på samma sätt den som inrättat registret, 
det vill säga Tullens bevakningsavdelning. 
I fråga om ett sådant personregister som an-
vänds för annat än för riksomfattande bruk 
som avses i 7 § 2 mom. ovan är den register-
ansvarige den verksamhetsenhet vid Tullen 
som svarar för registret.  
 
3 kap. Specialbestämmelser om behandling 

av personuppgifter 

I 2 kap. i personuppgiftslagen föreskrivs 
om allmänna principer för behandlingen av 
personuppgifter, vilka ska iakttas även vid 
behandlingen av personuppgifter inom Tul-
len. Personuppgiftslagen innehåller bestäm-
melser om aktsamhetsplikt, planering av be-
handlingen av personuppgifter, ändamåls-
bundenhet, allmänna förutsättningar för be-
handlingen, principer som gäller uppgifternas 
art samt om registerbeskrivning. Till behand-
lingen av personuppgifter inom Tullen hän-
för sig dock vissa särdrag, om vilka före-
skrivs i det föreslagna kapitlet. 

9 §. Behandling av känsliga uppgifter. I pa-
ragrafen föreskrivs om behandlingen av de 
känsliga personuppgifter som ingår i Tullens 
personregister som avses i denna lag. Ut-
gångspunkten är att behandling av känsliga 
personuppgifter är förbjuden enligt 11 § i 
personuppgiftslagen. Enligt 12 § i person-
uppgiftslagen utgör behandlingsförbudet 
dock inte något hinder för till exempel sådan 
behandling av uppgifter som regleras i lag el-
ler som föranleds av en uppgift som direkt 
har ålagts den registeransvarige i lag. 

Den föreslagna bestämmelsen motsvarar i 
huvuddrag bestämmelsen som gäller behand-
lingen av känsliga uppgifter i 10 § i polisens 
personuppgiftslag. Med stöd av 23 a § 
4 mom. i tullagen tillämpas numera bestäm-
melsen i polisens personuppgiftslag på be-
handlingen av uppgifterna i Tullens perma-
nenta, riksomfattande undersöknings- och 
handräckningssystem som utgör en teknisk 
del av informationssystemet för polisärenden 
samt det förstnämnda systemets arkivindex. 
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Däremot ska den bestämmelse om behand-
lingen av känsliga uppgifter som föreslås för 
denna lag gälla alla Tullens personregister 
där det finns behov av att registrera och be-
handla känsliga uppgifter. 

Enligt 11 § i personuppgiftslagen avses 
med känsliga uppgifter personuppgifter som 
beskriver eller vilkas syfte är att beskriva: 

1) ras eller etniskt ursprung, 
2) någons samhälleliga eller politiska upp-

fattning eller religiösa övertygelse eller med-
lemskap i ett fackförbund, 

3) en brottslig gärning, eller ett straff eller 
någon annan påföljd för ett brott, 

4) någons hälsotillstånd, sjukdom eller 
handikapp eller vårdåtgärder eller därmed 
jämförbara åtgärder som gäller honom, 

5) någons sexuella inriktning eller beteen-
de, eller  

6) någons behov av socialvård eller de so-
cialvårdstjänster, stödåtgärder och andra 
förmåner inom socialvården som någon er-
hållit. 

Enligt den föreslagna paragrafen får sådana 
känsliga uppgifter som gäller en brottslig 
gärning eller ett straff eller någon annan på-
följd för ett brott som avses i 11 § 3 punkten 
i personuppgiftslagen samlas in för och regi-
streras i Tullens personregister och i övrigt 
behandlas om de behövs med tanke på re-
gistrets ändamål. Däremot är insamling, regi-
strering och övrig behandling av de andra 
känsliga uppgifterna som avses i 11 § i per-
sonuppgiftslagen endast tillåten om det är 
nödvändigt för att ett visst uppdrag som hör 
till Tullen ska kunna fullgöras. Dock får 
uppgifter som beskriver en persons hälsotill-
stånd och de övriga uppgifter som avses i 
11 § 4 punkten i personuppgiftslagen även 
samlas in, registreras och i övrigt behandlas 
om det är nödvändigt för tryggande av den 
registrerades egen säkerhet eller Tullens sä-
kerhet i arbetet. 

10 §. Skydd av identifieringsuppgifter som 
grundar sig på fysiska egenskaper. I paragra-
fen föreskrivs om hur biometriska identifie-
ringsuppgifter som grundar sig på en persons 
fysiska egenskaper ska skyddas inom tull-
verksamheten. Sådana biometriska identifie-
ringsuppgifter är till exempel en människas 
fingeravtryck, ansikte och röst. Den före-

slagna paragrafen motsvarar 10 a § i polisens 
personuppgiftslag.  

En biometrisk egenskap som lämpar sig för 
identifiering är en bestående, oföränderlig 
och oåterkallelig del av individen. För att 
man ska kunna garantera integriteten för den 
person vars biometriska egenskaper registre-
ras eller behandlas ställs det därför särskilda 
krav på datasäkerheten. Hotbilderna vid 
biometrisk identifiering hänför sig till känne-
tecknets beständighet. Ett biometriskt känne-
tecken kan inte bytas ut, utan det kopplar an-
vändaren till den identifierade identiteten, 
eventuellt för hela livstiden. Ett ytterligare 
hot utgörs av att en elektronisk (digital) upp-
tagning av biometriska egenskaper lätt och 
snabbt kan kopieras och spridas med hjälp av 
dagens databehandlingsutrustning och data-
nät. Om man inte sörjer för ett tillräckligt da-
taskydd vid registrering och behandling av 
biometriska kännetecken kan man ställas in-
för hotbilden att ett register som utöver andra 
personuppgifter även innehåller uppgifter om 
personernas individuella egenskaper, såsom 
fingeravtryck, kommer i orätta händer. Några 
allmänna bestämmelser om användningen av 
biometriska kännetecken finns inte ännu. 

Redan nu är det även inom tullverksamhe-
ten viktigt att se till att dataskyddet funderar i 
fråga om identifieringsuppgifter som bygger 
på en persons fysiska egenskaper. Tullen är i 
sitt gränsbevakningsuppdrag en sådan gräns-
kontrollsmyndighet som avses i 26 § 
i passlagen (671/2006) och som enligt 5 b § 
i den lagen har rätt att avläsa fingeravtryck 
som lagrats i passets tekniska del. I denna 
proposition föreslås dessutom att Tullen ska 
få rätt att registrera fingeravtryck och andra 
biometriska identifieringsuppgifter bland an-
nat i de uppgiftskategorier som anges i det 
föreslagna informationssystemet för brotts-
bekämpning samt i underrättelseregistret. Det 
är ytterst viktigt att även de identifierings-
uppgifter som grundar sig på en persons fy-
siska egenskaper och som ingår i Tullens 
personregister skyddas så att olovlig avläs-
ning kan förhindras lika effektivt som inom 
polisen.  

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
gäller att den registeransvarige vid registre-
ring eller annan behandling av sådana identi-
fieringsuppgifter i elektronisk form som 
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grundar sig på en persons fysiska egenskaper 
särskilt ska sörja för dataskyddet för dessa 
identifieringsuppgifter. 

Att sörja för dataskyddet för sådana identi-
fieringsuppgifter som grundar sig på en per-
sons fysiska egenskaper innebär administra-
tiva och tekniska åtgärder för att säkerställa 
att uppgifterna är tillgängliga endast för dem 
som har rätt att använda uppgifterna och att 
uppgifterna inte kan ändras av andra än dem 
som är berättigade att ändra dem. Skyddet av 
identifieringsuppgifter som grundar sig på en 
persons fysiska egenskaper sker genom att 
uppgifternas egenskaper skyddas. Tillgäng-
lighet avser att uppgifterna och informations-
systemens tjänster finns tillgängliga för de 
personer som har rätt till information då des-
sa behöver dem i sina arbetsuppgifter. Med 
tillgänglighet avses dessutom lättillgänglig-
het. Med uppgifternas integritet eller äkthet 
avses att uppgifterna är riktiga och uppdate-
rade samt lika överallt inom organisationen. 
Uppgifterna har inte obehörigen eller oav-
siktligt ändrats och eventuella ändringar kan 
verifieras. Med uppgifternas konfidentialitet 
avses att uppgifterna bara är tillgängliga för 
och används av de personer som behöver 
dem i sina arbetsuppgifter och som är berät-
tigade att hantera uppgifterna. 

I 2 mom. preciseras det i 1 mom. avsedda 
dataskyddet vid registrering eller annan be-
handling. Enligt detta moment gäller att vid 
registrering eller annan behandling av sådana 
identifieringsuppgifter som grundar sig på en 
persons fysiska egenskaper ska det ses till att 
de informationssystem, maskinvaror och 
programvaror som används för identifiering 
och för behandling av identifieringsuppgif-
terna är säkra, att identifieringsuppgifterna är 
skyddade mot obehörig åtkomst och mot 
kränkningar, modifieringar och förfalskning-
ar som avser identifieringsuppgifternas kon-
fidentialitet och integritet samt annan be-
handling som sker av misstag eller i strid 
med lag. Enligt propositionen ska det vid 
identifiering och behandling av identifie-
ringsuppgifterna även i övrigt genomföras 
nödvändiga tekniska och organisatoriska åt-
gärder för att säkerställa att identifieringen 
och behandlingen kan genomföras på ett sätt 
som tryggar dataskyddet och integritetsskyd-
det. 

I fråga om informationssäkerheten agerar 
man inom Tullen i enlighet med dataskydds-
politiken (tietoturvapolitiikka 
(THDno23/099/2009) och anvisningen för 
genomförande av informationssäkerheten 
(Tullin tietoturvallisuuden toteuttamisohje 
(THDno10/099/2011). Tullens dataskydds-
politik baserar sig på Tullens grundläggande 
uppgift, arbetsordning och strategier. Data-
skyddspolitiken har utformats med stöd av 
finansministeriets anvisningar. Den har be-
retts och godkänts av Tullens ledningsgrupp 
och omfattar ansvar och skyldigheter i sam-
band med informationssäkerheten. I anvis-
ningen för genomförande av informationssä-
kerheten fastställs riktlinjerna för informa-
tionssäkerheten inom Tullen samt Tullens 
arbetsmetoder i enlighet med dataskyddspoli-
tiken, och med deras hjälp skapar man ra-
marna för informationssäker verksamhet och 
förbereder sig på en återhämtning efter ovän-
tade störningar. 

Enligt 3 mom. ska den registeransvarige 
svara för det ovan avsedda dataskyddet även 
i fråga om en tredje part som på uppdrag av 
den registeransvarige helt eller delvis regi-
strerar identifieringsuppgifter som grundar 
sig på en persons fysiska egenskaper. Detta 
anges även i 32 § i personuppgiftslagen, men 
eftersom fingeravtrycksuppgifter i pass är en 
särskilt känslig fråga föreskrivs separat om 
detta i den föreslagna lagen, vilket också är 
fallet i polisens personuppgiftslag. Den regis-
teransvarige svarar särskilt för att uppdrags-
tagaren har samma skyldighet som den regis-
teransvarige att skydda uppgifterna och för 
att uppdragstagaren inte har någon annan rätt 
att behandla uppgifterna. Med behandling 
avses här behandling enligt 3 § 1 mom. 
2 punkten i personuppgiftslagen, det vill säga 
bland annat insamling, registrering, organise-
ring, användning, översändande, utlämnande, 
lagring, ändring, samkörning, blockering, ut-
plåning och förstöring av uppgifter. 

11 §. Behandling av överskottsinformation 
som erhållits med hemliga metoder för in-
hämtande av information. Paragrafen inne-
håller bestämmelser om behandling av sådan 
överskottsinformation som erhållits med 
hemliga informationsinhämtningsmetoder 
och som avses i lagen om brottsbekämpning 
inom Tullen samt tvångsmedelslagen. Para-
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grafen motsvarar i huvuddrag 11 § i polisens 
personuppgiftslag, anpassad till tullverksam-
heten. 

Med hemliga informationsinhämtningsme-
toder avses metoder som kan användas i 
hemlighet för objekten.  

Enligt 1 mom. får överskottsinformation 
som erhållits med sådana hemliga informa-
tionsinhämtningsmetoder som avses i 3 kap. 
i lagen om brottsbekämpning inom Tullen 
och i 10 kap i tvångsmedelslagen registreras 
antingen i det informationssystem för brotts-
bekämpning och det underrättelseregister 
som avses i 3 § respektive 4 § eller i register 
som inrättas med stöd av 7 § 2 mom. 2 punk-
ten. 

I 2 mom. finns en hänvisningsbestämmelse 
i vilken det konstateras att bestämmelser om 
användning av överskottsinformation som 
erhållits med sådana hemliga informationsin-
hämtningsmetoder som avses i 3 kap. i lagen 
om brottsbekämpning inom Tullen finns i 
3 kap. 53 § i lagen om brottsbekämpning 
inom Tullen medan bestämmelser om an-
vändning av överskottsinformation som er-
hållits med sådana hemliga tvångsmedel som 
avses i kap. 10 i tvångsmedelslagen finns 
i 10 kap. 56 § i tvångsmedelslagen. 

12 §. Behandling av uppgifter som inte 
hänför sig till ett visst uppdrag. Paragrafen 
innehåller bestämmelser om behandling av 
uppgifter som inte hänför sig till ett visst 
uppdrag och motsvarar 12 § i polisens per-
sonuppgiftslag.  

Enligt 1 mom. får information som inhäm-
tats i samband med ett visst tulluppdrag och 
som behövs för att de uppdrag som före-
skrivs för Tullen ska kunna utföras, men som 
inte hänför sig till uppdraget eller till ett an-
nat pågående uppdrag, endast samlas in för 
eller registreras i register enligt 3 § som så-
dan observationsuppgift som avses i 3 mom. 
2 punkten i den paragrafen, i underrättelsere-
gistret enligt 4 § och i temporära analysregis-
ter enligt 7 § 2 mom. 2 punkten, i enlighet 
med de förutsättningar som anges i bestäm-
melserna. Med uppgifter som inte hänför sig 
till ett visst uppdrag avses information som 
Tullen inhämtat i samband med utförandet av 
sina tjänsteuppdrag. Det är fråga om 
överskottsinformation som tullmyndigheten 

inhämtar i samband med andra uppdrag och 
som man inte skilt försöker inhämta.  

De uppgifter som avses i denna bestäm-
melse inbegriper inte överskottsinformation 
som inhämtats genom hemliga informations-
inhämtningsmetoder.  

I 2 mom. konstateras, liksom i polisens 
personuppgiftslag, att sådana uppgifter som 
avses i paragrafen när de registreras i mån av 
möjlighet ska åtföljas av en bedömning av 
uppgiftslämnarens tillförlitlighet och uppgif-
ternas riktighet. 

13 §. Tullens rätt att få uppgifter ur vissa 
register och informationssystem. Paragrafen 
innehåller, i likhet med nuvarande 28 § i tull-
lagen, bestämmelser om Tullens rätt att få 
personuppgifter och andra uppgifter ur vissa 
informationssystem och register. Tullen har 
trots sekretessbestämmelserna rätt att ur de 
informationssystem och personregister som 
avses i paragrafen få all information som 
Tullen behöver för att utföra de uppdrag som 
specificeras i bestämmelsen och för att föra 
Tullens personregister. Den föreslagna para-
grafen motsvarar i huvuddrag 13 § i polisens 
personuppgiftslag. 

De register ur vilka Tullen kan få uppgifter 
är något fler än vad som för närvarande är 
fallet. Genom den föreslagna bestämmelsen 
får Tullen även rätt att behandla personupp-
gifter som fås ur de register och system som 
avses i paragrafen. Tullens rätt att trots sekre-
tessbestämmelserna få uppgifter framhålls, 
liksom i nuläget, uttryckligen i lagen. Den 
registeransvarige är skyldig att lämna ut upp-
gifter trots att denne med stöd av någon be-
stämmelse har tystnadsplikt i fråga om de ak-
tuella uppgifterna. När Tullen begär uppgif-
ter ska den överväga om uppgifterna är nöd-
vändiga för ändamålet i fråga. 

I bestämmelsen fastställs att den registeran-
svarige är skyldig att till Tullen lämna ut be-
gärda uppgifter som avses i bestämmelsen 
och som Tullen har rätt att få ur registret 
i fråga. Däremot ska Tullen och den register-
ansvarige fortfarande avtala om på vilket sätt 
uppgifterna lämnas ut. I dag kan utgångs-
punkten anses vara överlåtelse som bygger 
på teknisk anslutning eller annan elektronisk 
överlåtelse. Enligt 29 § 3 mom. i offentlig-
hetslagen kan överlåtelse av sekretessbelagda 
utgifter från en myndighet till en annan ge-
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nom teknisk anslutning inte ske enbart med 
stöd av den allmänna bestämmelsen i lagen i 
fråga, utan överlåtelse av uppgifter förutsät-
ter samtycke av den berörda personen eller 
bestämmelse om detta i lag. Även grundlags-
utskottet har i sin utlåtandepraxis ansett att 
möjligheten att överlåta uppgifter via en tek-
nisk anslutning till ett personregister förutsät-
ter bestämmelser om detta i lag (GrUU 
12/2002 rd). Uppgifterna kan även på samma 
sätt som nu överlåtas som en datamängd, 
med vilket avses en helhet som hänger sam-
man med en viss sökning och som byggs upp 
av ett flertal enskilda uppgifter. En data-
mängd är till exempel en helhet av data som 
valts ut i ett informationssystem med hjälp av 
ett program och för vilken sökningen har 
skett automatiskt enligt på förhand angivna 
sökvillkor. Ett exempel då en sådan data-
mängd kan vara en förteckning över passage-
rare som anländer med en viss tur som trafi-
keras av ett fortskaffningsmedel i utrikestra-
fik. 

I praktiken förutsätter elektronisk överlå-
telse av uppgifter att parterna gemensamt 
kommer överens om anslutningen, avtalar 
om genomförandet och öppnandet av den 
samt säkerställer att skyldigheten att skydda 
och vara aktsam med uppgifterna samt övriga 
krav i lagstiftningen om överlåtelse av upp-
gifter uppfylls på ett ändamålsenligt sätt. Om 
ett personregister inte förs med hjälp av au-
tomatisk databehandling ska den registeran-
svarige lämna de uppgifter som behövs på ett 
annat ändamålsenligt sätt som lämpar sig för 
situationen och som parterna har kommit 
överens om. 

I fråga om Tullens rätt att få uppgifter gäll-
er dessutom det som föreskrivs någon annan-
stans i lagstiftningen. Bestämmelser om Tul-
lens rätt att få uppgifter finns bland annat i 
19 § 1 mom. 7 punkten i polisens personupp-
giftslag, i 28 § 1 mom. 9 punkten i gränsbe-
vakningsväsendets personuppgiftslag, i 10 § i 
lagen om utlänningsregistret (1270/1997) och 
i 19 § 3 punkten i lagen om offentlighet och 
sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 
(1346/1999). 

I 2 mom. föreskrivs separat om tullmyn-
digheternas rätt att få personuppgifter för 
passkontroll, i enlighet med 28 § i tullagen, 
varför det inte längre föreskrivs separat om 

denna rätt till information i samband med de 
enskilda bestämmelserna om erhållande av 
uppgifter av olika myndigheter.  

I 1 mom. 1 punkten föreskrivs om Tullens 
rätt att ur samfunds och sammanslutningars 
personregister få sådana uppgifter om passa-
gerare, fordons personal, bagage och annat 
gods som transporteras, samt om fordon som 
behövs för att förhindra, avslöja och utreda 
tullbrott. Tullen har till exempel rätt att av 
ägare till passagerarfartyg, transportörer och 
andra motsvarande aktörer få uppgifter om 
passagerare och fartygets personal ur syste-
met för personlistor och ur personlistor, om 
vilka det föreskrivs i lagen om passagerarfar-
tygs personlistor (1038/2009), liksom ur ex-
empelvis resebolagens bokningsdatasystem. 
Tullen har även rätt att få uppgifterna i fråga 
ur andra förteckningar som ska anses utgöra 
personregister i enlighet med personuppgifts-
lagen. Vid sidan av uppgifter i personregister 
har Tullen även rätt att ur samfunds och 
sammanslutningars övriga register få uppgif-
ter om varor som transporteras och om for-
don, då dessa uppgifter behövs för att för-
hindra tullbrott. De ovannämnda uppgifterna 
behövs till exempel för att övervaka bestäm-
melserna och föreskrifterna om transport av 
farliga ämnen, exempelvis vid sjöfart där far-
liga ämnen som transporteras på ett sätt som 
inte är ändamålsenligt utgör en betydande 
risk för människor, egendom och till och med 
miljön. De registeruppgifter som avses i 
momentet är av central betydelse till exempel 
för riskanalyser som används vid bekämp-
ningen av tullbrott. Även vid förundersök-
ning av tullbrott är det ofta viktigt att få upp-
gifter ur registren i fråga. Bestämmelsen i 
punkten motsvarar till väsentliga delar den 
bestämmelse som ingår i 28 § 1 mom. 
1 punkten i den nuvarande tullagen. Före-
kommande och undersökning av tullbrott, 
som i tullagen anges som användningsända-
mål för de uppgifter som lämnas ut, har er-
satts med det i sina huvuddrag motsvarande 
begreppet förhindrande, avslöjande och utre-
dande av tullbrott, som etablerats i de brotts-
bekämpande myndigheternas verksamhet. 
Motsvarande definition används även i flera 
av de övriga föreslagna bestämmelserna. Av-
sikten är inte att med stöd av bestämmelsen i 
1 mom. 1 punkten inrätta ett eget passagerar-
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register för Tullen. Uppgifter som fåtts i en-
lighet med punkten förvaras hos Tullen en-
dast under en kort tid som krävs för att upp-
gifterna ska kunna behandlas, varefter upp-
gifterna utplånas. Dessa uppgifter får införas 
i de register som avses i denna lag endast till 
den del som förutsättningarna för registrering 
i de aktuella registren uppfylls. Rätten att få 
den information som avses i denna punkt för-
stärks genom den bestämmelse om vite som 
föreslås i 31 §. 

I 2 punkten föreskrivs om Tullens rätt att ur 
Skatteförvaltningens informationssystem få 
sådana beskattnings- och identifieringsupp-
gifter om den skattskyldige som behövs för 
beskattning och indrivning som handhas av 
Tullen samt för att förhindra, avslöja och ut-
reda tullbrott. Rätten att få information, fram-
för allt med hjälp av teknisk anslutning, är 
fortfarande nödvändig när en tullman ska 
fastställa dagsbotens belopp i samband med 
framställande av straffanspråk. Rätten till in-
formation gör det också möjligt att bland an-
nat vidta snabba säkerhetsåtgärder i samband 
med indrivning av fordringar som Tullen har. 
Bestämmelsen i punkten motsvarar, med 
smärre preciseringar av teknisk karaktär, det 
som föreskrivs om Skatteförvaltningens re-
gister i 28 § 1 mom. 1 punkten i tullagen. 

I 3 punkten föreskrivs om Tullens rätt att ur 
Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister 
få sådana uppgifter som behövs för tullöver-
vakning, beskattning och indrivning som 
handhas av Tullen samt för att förhindra, av-
slöja och utreda tullbrott. Den föreslagna be-
stämmelsen motsvarar till väsentliga delar 
det som föreskrivs om fordonsförvaltningens 
register i 28 § 1 mom. 1 punkten i tullagen. 
Bestämmelsen motsvarar även 13 § 1 mom. 
1 punkten i polisens personuppgiftslag, an-
passad till tullverksamheten. 

I 4 punkten föreskrivs om tullmyndigheter-
nas rätt att ur Patent- och registerstyrelsens 
handelsregister få sådana uppgifter om an-
mälningar och meddelanden som gäller när-
ingsidkare och som behövs för tullövervak-
ning, beskattning och indrivning samt för att 
förhindra, avslöja och utreda tullbrott. Be-
stämmelsen motsvarar 13 § 1 mom. 6 punk-
ten i polisens personuppgiftslag, anpassad till 
Tullens uppdrag. 

I 5 punkten föreskrivs om Tullens rätt att ur 
polisens personregister få sådana uppgifter 
som behövs för att förhindra, avslöja och ut-
reda tullbrott samt för tullövervakning. Upp-
gifterna fås även för Tullens övriga uppdrag i 
enlighet med de ändamål som uppgifterna 
har samlats in och registrerats för. Bestäm-
melsen motsvarar med vissa preciseringar 
28 § 1 mom. 3 punkten i tullagen. I nuläget 
är Tullens rätt till information begränsad till 
de av polisens register som är avsedda för 
riksomfattande bruk. Ändringen består till 
denna del i att Tullens rätt till information 
gäller polisens personregister rent generellt. 
Syftet med ändringen är framför allt att skapa 
större klarhet. För tydlighetens skull anges 
som ändamål för uppgifterna förutom för-
hindrande, avslöjande och utredande av tull-
brott även tullövervakning. 

Tullen har också rätt att få uppgifter för 
andra ändamål än de som uppgifterna har re-
gistrerats för i dessa register enligt 16 § 
1 mom., med beaktande av de begränsningar 
av användningen som anges i 3 mom. i 
nämnda paragraf. I 2 mom. finns särskilda 
bestämmelser om rätten att få uppgifter ur 
polisens personregister för passkontroll enligt 
28 § 1 mom. 3 punkten i tullagen. 

I 6 punkten föreskrivs om Tullens rätt att ur 
gränsbevakningsväsendets personregister få 
sådana uppgifter som behövs för att förhind-
ra, avslöja och utreda tullbrott samt för tull-
övervakning. Uppgifterna fås även för Tul-
lens övriga uppdrag i enlighet med de ända-
mål som uppgifterna har samlats in och regi-
strerats för.  

Tullen har också rätt att få uppgifter för 
andra ändamål än de som uppgifterna har re-
gistrerats för i dessa register enligt 16 § 
1 mom., med beaktande av de begränsningar 
av användningen som anges i 3 mom. i 
nämnda paragraf. 

I 7 punkten föreskrivs om Tullens rätt att ur 
Brottspåföljdsmyndighetens register få såda-
na uppgifter som behövs för att förhindra, 
avslöja och utreda tullbrott. Bestämmelsen 
motsvarar i fråga om Brottspåföljdsmyndig-
hetens verkställighetsregister 28 § 1 mom. 
6 punkten i tullagen. Till övriga delar kom-
pletterar bestämmelsen den bestämmelse om 
utlämnande av uppgifter som ingår i 16 § i 
lagen om behandling av personuppgifter vid 
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Brottspåföljdsmyndigheten (422/2002), på så 
sätt att även bland annat andra ändamål än de 
som uppgifterna har samlats in och registre-
rats för enligt 16 § 1 mom. omfattas. 

I 8 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
av dem som utövar inkvarterings- och för-
plägnadsverksamhet och av polisen få sådana 
uppgifter som avses i 6 § 1 mom. i lagen om 
inkvarterings- och förplägnadsverksamhet 
(308/2006) och som behövs för att förhindra, 
avslöja och utreda tullbrott. Bestämmelsen är 
jämförbar med 13 § 1 mom. 4 punkten i poli-
sens personuppgiftslag, anpassad till tull-
brottsbekämpning. 

I 9 punkten föreskrivs om Tullens rätt att få 
sådana personuppgifter som registreras enligt 
13—17 § i lagen om befolkningsdatasyste-
met och Befolkningsregistercentralens certi-
fikattjänster (661/2009). Den föreslagna be-
stämmelsen motsvarar med vissa precise-
ringar 28 § 1 mom. 5 punkten i tullagen, 
dock så att det i 2 mom. föreskrivs separat 
om den i bestämmelsen nämnda rätten att få 
uppgifter för passkontroll ur personregistren i 
fråga. I detta sammanhang föreslås det att 
man inför en bestämmelse om att rätten till 
information även ska gälla sådan beskattning 
som handhas av Tullen.  

I 10 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen 
om verkställighet av böter (672/2002) få så-
dana uppgifter om brott och straffrättsliga på-
följder som behövs för de ändamål som 
nämns i 50 § i den sistnämnda lagen. Vidare 
innehåller punkten bestämmelser om erhål-
lande av uppgifter om fysiska personer och 
juridiska personer för de ändamål som nämns 
i 4 och 4 a § i straffregisterlagen (770/1993). 

I 11 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
av justitieförvaltningsmyndigheterna få upp-
gifter om personer som är efterlysta, ur det 
register över avgöranden och meddelanden 
om avgöranden som avses i lagen om justi-
tieförvaltningens riksomfattande informa-
tionssystem (372/2010) få uppgifter om av-
göranden i brottmål och om avgörandenas 
laga kraft samt ur det rikssystem för behand-
ling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter 
som avses i den lagen få uppgifter om brott-
mål som är eller har varit anhängiga vid 
åklagarmyndigheter eller domstolar, om så-
dan information kan fås. Bestämmelsen mot-

svarar delvis 28 § 1 mom. 6 punkten i tulla-
gen, dock så att till exempel rätten att få upp-
gifter ur Brottspåföljdsmyndighetens register 
regleras i 7 punkten. 

I 12 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
ur utrikesministeriets informationssystem få 
uppgifter om dem som hör till personalen vid 
diplomatiska beskickningar och konsulat som 
representerar den utsändande staten i Finland 
och om dem som hör till personalen vid en 
internationell organisations organ i Finland 
eller något annat internationellt organ i sam-
ma ställning samt om dessa personers famil-
jemedlemmar och om dem som är i privat 
tjänst hos dessa personer. I nuläget föreskrivs 
om Tullens rätt till information ur utrikesmi-
nisteriets informationssystem i 28 § 1 mom. 
2 punkten i tullagen. Bestämmelsen harmoni-
seras delvis med motsvarande bestämmelse i 
polisens personuppgiftslag. 

De uppgifter som avses i bestämmelsen får 
användas för att utföra de uppdrag som före-
skrivs för Tullen i utlänningslagen 
(301/2004). Tullen utgör en sådan gränskon-
trollmyndighet som avses i 3 § 1 mom. 
21 punkten i utlänningslagen, och som enligt 
212 § 2 mom. i den lagen för närvarande 
övervakar att bestämmelserna om utlänning-
ars in- och utresa iakttas vid de gränsöver-
gångsställen som fastställs i förordningen om 
gränsövergångsställen och fördelningen av 
gränskontrolluppgifter vid dem (901/2006) 
och senare eventuellt även vid andra gräns-
övergångsställen. Tullen fattar bland annat 
avvisnings- och visumbeslut och tar emot 
asylansökningar. De uppgifter som avses i 
12 punkten behövs exempelvis även för att 
kartlägga riskerna i samband med utrikes 
godstrafik och bekämpning av tullbrott, var-
för de uppgifter som avses i bestämmelsen 
fortfarande kan användas även för tullöver-
vakningsuppdrag och för att förhindra, avslö-
ja och utreda tullbrott. 

I 13 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
ur Migrationsverkets informationssystem få 
uppgifter som behövs för att utföra de upp-
drag som föreskrivs för Tullen i utlännings-
lagen och för tullövervakning samt för att 
förhindra, avslöja och utreda tullbrott. I nulä-
get föreskrivs om Tullens rätt till information 
ur Migrationsverkets informationssystem i 
28 § 1 mom. 2 punkten i tullagen. 
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I 14 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
av ett teleföretag få sådana uppgifter som av-
ses i 10 kap. 6—8 § i tvångsmedelslagen och 
i 3 kap. 4 § och 2 kap. 15 § 2 mom. i lagen 
om brottsbekämpning inom Tullen och som 
behövs för att förhindra, avslöja och utreda 
tullbrott. Bestämmelsen är ny i tullagstift-
ningen och motsvarar till sitt innehåll be-
stämmelsen i 13 § 1 mom. 11 punkten i poli-
sens personuppgiftslag. I 3 kap. 4 § i lagen 
om brottsbekämpning inom Tullen föreskrivs 
om en tullmans rätt att för att förhindra ett 
tullbrott rikta teleövervakning mot en telean-
slutning eller teleterminalutrustning eller att 
tillfälligt stänga dessa. Enligt 1 kap. 4 § 
2 mom. i lagen om brottsbekämpning inom 
Tullen har en tullman dessutom rätt till tele-
övervakning enligt 10 kap. 6 § i tvångsme-
delslagen och till lägesuppgifter om en mo-
bilteleapparat enligt 8 § i den lagen. 

Även bestämmelsen i 15 punkten är ny i 
samband med Tullens personregister. Enligt 
den har Tullen rätt att ur det motorbåtsregis-
ter som avses i lagen om farkostregistret 
(424/2014) få sådana uppgifter om båtar samt 
om ägare och innehavare av båtar som be-
hövs, förutom för tullövervakning, beskatt-
ning och indrivning samt för att förhindra, 
avslöja och utreda tullbrott, även för de upp-
drag som Tullen sköter enligt lagen om sjö-
fartskydd på vissa fartyg och i hamnar som 
betjänar dem och om tillsyn över skyddet 
(485/2004) och för påförande av påföljdsav-
gift för transportör enligt 179 § i utlännings-
lagen. Bestämmelsen motsvarar till väsentli-
ga delar 13 § 1 mom. 10 punkten i polisens 
personuppgiftslag.  

Tullen utför även bland annat tullövervak-
ning av fartyg i sjötrafik och övervakar att 
förbudet att använda lätt brännolja och mo-
torbrännolja i fritidsbåtar följs samt uppbär 
bränsleavgift av fritidsbåtar. I 2 § i lagen om 
sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar 
som betjänar dem och om tillsyn över skyd-
det föreskrivs det dessutom att Tullen är be-
hörig myndighet, tillsammans med Trafiksä-
kerhetsverket, gränsbevakningsväsendet och 
polisen. Tullens uppgift är att övervaka att 
bestämmelserna i ovan nämnda lag och i Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd på 
fartyg och i hamnanläggningar iakttas, sk 

förordningen om sjöfartsskydd. I ovannämn-
da lag föreskrivs om ett flertal uppdrag för 
Tullen samt befogenheter som behövs för att 
utföra dessa uppdrag.  

När Tullen behandlar uppgifter som den 
fått ur farkostregistret ska den beakta en så-
dan begränsning av utlämnande av uppgifter, 
en så kallad spärrmarkering, som avses i 24 § 
2 och 3 mom. i lagen om farkostregistret om 
en sådan har fogats till uppgifterna.  

I 16 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
ur kommunikationsministeriets trafiktill-
ståndsregister få sådana uppgifter som be-
hövs för påförande av påföljdsavgift för tran-
portör enligt 179 § i utlänningslagen och för 
tullövervakning samt för att förhindra, avslö-
ja och utreda tullbrott. Påförande av på-
följdsavgift för tranportör i samband med 
gränskontroll hör med stöd av 181 § i utlän-
ningslagen till Tullens uppdrag i de fall Tul-
len är gränskontrollmyndighet. Enligt 10 § i 
statsrådets förordning om gränsövergångs-
ställen och fördelningen av gränskon-
trolluppgifter vid dem sköter Tullen gräns-
kontrollen av fiske- och lastfartyg i hamnarna 
samt gränskontrollen av småplan vid flyg-
platserna i Jyväskylä, Kuopio, Nyslott, S:t 
Michel, Tammerfors-Birkala och Varkaus. 
Bestämmelsen i 17 punkten motsvarar till sitt 
innehåll 13 § 1 mom. 3 punkten i polisens 
personuppgiftslag, anpassad till tullverksam-
heten.  

I det trafiktillståndsregister som upprätt-
hålls av kommunikationsministeriet registre-
ras alla trafiktillstånd, det vill säga taxi-, 
gods- och kollektivtrafiktillstånd samt till-
stånd för linjebaserad trafik. Uppgifterna 
i registret behövs för tullövervakningen. En-
ligt 26 § i lagen om taxitrafik (217/2007), 
29 § i lagen om kommersiell godstransport 
på väg (693/2006) och 54 § i kollektivtrafik-
lagen (869/2009) ska tillståndet i original, el-
ler i vissa fall en bestyrkt kopia av det, med-
föras i fordonet och på anmodan visas upp 
för polis-, tull- eller gränsbevakningsmyn-
digheten. Myndigheten kan avbryta transpor-
ten om föraren eller den som utför transpor-
ten inte kan visa upp ett tillstånd. Tullen 
övervakar i huvudsak godstrafik och godstra-
fiktillstånd. I nuläget tar Tullen kontakt med 
närings-, trafik- och miljöcentralen i regionen 
om det inte finns något tillstånd i fordonet. 
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Tillgång till trafiktillståndsregistret med hjälp 
av teknisk anslutning skulle minska belast-
ningen på NTM-centralerna och göra det 
möjligt att kontrollera tillståndsuppgifter 
även utanför tjänstetid.  

I 17 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
ur det fartygsregister, det register över fartyg 
under byggnad och det historikregister som 
avses i fartygsregisterlagen (512/1993) få så-
dana uppgifter om fartyg samt om ägare och 
innehavare av fartyg som behövs för påfö-
rande av påföljdsavgift för transportör enligt 
179 § i utlänningslagen, för tullövervakning, 
beskattning och indrivning samt för att för-
hindra, avslöja och utreda tullbrott. I moti-
veringen till 16 punkten redogörs för situa-
tioner i vilka Tullen har behörighet att påföra 
påföljdsavgift för transportör. Uppgifter om 
fartyg och båtar behövs bland annat för tull-
övervakning och skattekontroll i samband 
med sjötrafik och för tullbrottsbekämpning. 
Den gällande tullagen innehåller inte någon 
motsvarande bestämmelse.  

Enligt 18 punkten är Tullen berättigad att 
ur det luftfartygsregister som avses i luft-
fartslagen (864/2014) få sådana uppgifter om 
luftfartyg samt om innehavare och ägare av 
luftfartyg som behövs för påförande av på-
följdsavgift för transportör enligt 179 § i ut-
länningslagen, för tullövervakning, beskatt-
ning och indrivning samt för att förhindra, 
avslöja och utreda tullbrott. I motiveringen 
till 16 punkten redogörs för situationer i vilka 
Tullen har behörighet att påföra påföljdsav-
gift för transportör. I registret, som upprätt-
hålls av Trafiksäkerhetsverket, registreras 
förutom uppgifter som specificerar luftfarty-
get även bland annat personuppgifter om 
luftfartygets ägare, innehavare, användare 
och företrädare. Uppgifter som registreras i 
luftfartygsregistret behövs bland annat för 
tullövervakning och skattekontroll av gods 
som transporteras med flyg samt för tull-
brottsbekämpning. Den gällande tullagen in-
nehåller inte någon motsvarande bestämmel-
se. Tillgång till registret med hjälp av teknisk 
anslutning skulle göra det möjligt att kontrol-
lera uppgifterna även utanför tjänstetid. 

I 19 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
av trafik-, fiske- och miljömyndigheterna 
samt av polisen, gränsbevakningsväsendet 
och försvarsmakten få sådana uppgifter om 

fordon och deras position samt om trafik som 
behövs för tullövervakning samt för att för-
hindra, avslöja och utreda tullbrott. Punkten 
motsvarar 22 § 1 mom. 8 punkten i gränsbe-
vakningsväsendets personuppgiftslag, anpas-
sad till Tullens uppdrag.  

Enligt 20 punkten har Tullen rätt att av den 
myndighet som har begärt handräckning få 
uppgifter som är nödvändiga för lämnande av 
handräckning. Den gällande tullagen innehål-
ler inte någon bestämmelse som motsvarar 
den föreslagna punkten. En begäran om 
handräckning ger inte i sig Tullen rätt att få 
tillgång till de uppgifter som innehas av den 
myndighet som har begärt handräckning. 
Med stöd av den föreslagna bestämmelsen 
har Tullen inte rätt att av den myndighet som 
begärt handräckning få andra uppgifter än 
sådana som är nödvändiga för att sköta hand-
räckningsuppdraget, och Tullen har inte hel-
ler rätt att få tillgång till informationssystem 
som innehas av den myndighet som begärde 
handräckning i större utsträckning än vad 
som krävs för ändamålet i fråga. Tullen kan 
till exempel i samband med en begäran om 
handräckning som rör en stämning av dom-
stolen på elektronisk väg få de uppgifter ur 
justitieförvaltningens register som behövs för 
stämningen. Innehållet i punkten motsvarar 
till väsentliga delar 13 § 1 mom. 12 punkten i 
polisens personuppgiftslag. 

I 2 mom. föreskrivs separat om Tullens rätt 
till information i samband med in- och utre-
sekontroller. Enligt 14 a § i tullagen har en 
tullman rätt att genomföra in- och utresekon-
troller med sådana befogenheter som före-
skrivs i 28, 28 a, 36 och 38 § i gränsbevak-
ningslagen. I momentet föreslås att Tullen 
när den utför ovan nämnda in- och utrese-
kontroller ska ha samma rätt till uppgifter ur 
olika register och informationssystem som 
gränsbevakningsväsendet enligt 22 § i gräns-
bevakningsväsendets personuppgiftslag och 
även rätt att i övrigt behandla uppgifterna för 
att kunna genomföra in- och utresekontroller.  

I 3 mom. finns noggrannare bestämmelser 
än i nuvarande 28 § 4 mom. i tullagen om 
förutsättningarna för att utlämnande av upp-
gifter enligt 1 och 2 mom. ska ske utan er-
sättning. Tullen har rätt att få de uppgifter 
som avses i 1 och 2 mom. avgiftsfritt, om 
inte något annat bestäms i lag om avgifter 
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som ska uppbäras för utlämnande av uppgif-
ter. Motsvarande bestämmelse finns i 13 § 
2 mom. i polisens personuppgiftslag.  

Enligt 4 mom. är Tullen skyldig att på be-
gäran ge de registeransvariga information om 
behandlingen av de personuppgifter som Tul-
len fått med stöd av 1 och 2 mom. Genom 
bestämmelsen genomförs den bestämmelse i 
artikel 15 i unionens rambeslut om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom ramen 
för polissamarbete och straffrättsligt samar-
bete (2008/977/RIP), dvs. EU:s rambeslut 
om skydd av personuppgifter enligt vilken 
den som tar emot uppgifter på begäran ska 
informera den behöriga myndighet som har 
överfört personuppgifterna eller gjort dem 
tillgängliga om hur uppgifterna behandlas. 
Dessutom innehåller momentet en bestäm-
melse enligt artikel 8.1 i rambeslutet om be-
handling av sådana personuppgifter som 
lämnats ut utan begäran. Bestämmelsen mot-
svarar 13 § 3 mom. i polisens personupp-
giftslag. 

Till skillnad från 28 § 2 mom. i den gällan-
de tullagen innehåller paragrafen inte längre 
någon bestämmelse om skydd av personupp-
gifter i samband med teknisk anslutning ef-
tersom motsvarande bestämmelse finns i 32 § 
2 mom. i personuppgiftslagen. 

14 §. Uppgifter som andra myndigheter 
lämnar ut till Tullen genom registrering vid 
direkt anslutning eller för registrering som 
en datamängd. Paragrafen innehåller be-
stämmelser om möjligheten för vissa myn-
digheter att lämna uppgifter till Tullens per-
sonregister genom direkt anslutning. Tulla-
gen innehåller inte någon motsvarande be-
stämmelse. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar 14 § i polisens personuppgiftslag, 
anpassad till Tullens verksamhet. 

I 1 mom. finns en förteckning över de 
myndigheter med vilka Tullen kan avtala om 
att uppgifter lämnas genom direkt anslutning 
eller för registrering som en datamängd samt 
över de uppgifter som registreras i Tullens 
register på detta sätt.  

Enligt 1 mom. 1 punkten kan justitieför-
valtningsmyndigheterna, Brottspåföljdsmyn-
digheten och Rättsregistercentralen genom 
direktanslutning eller som en datamängd 
lämna uppgifter om personer som de har ef-
terlyst, fångvårdsmyndigheterna kan lämna 

signalementsuppgifter om personer som av-
tjänar eller har avtjänat straff som riktar sig 
mot friheten och Rättsregistercentralen kan 
lämna uppgifter om näringsförbud.  

Enligt 2 punkten kan polismyndigheterna, 
gränsbevakningsväsendet och militärmyn-
digheterna genom direktanslutning eller som 
en datamängd lämna uppgifter om personer 
som de har efterlyst medan polismyndighe-
terna och gränsbevakningsväsendet även kan 
lämna uppgifter om identifiering av utlän-
ningar och uppgifter som behövs för att för-
hindra, avslöja och utreda tullbrott. Eftersom 
man i Tullens personregister i regel endast 
kan lagra uppgifter om brott som omfattas av 
Tullens brottsbekämpningsbefogenheter, be-
gränsas även de uppgifter som lämnas genom 
direktanslutning eller för registrering som en 
datamängd till denna del till tullbrott. 

Enligt 3 punkten kan utrikesministeriet ge-
nom direktanslutning eller som en data-
mängd lämna uppgifter om dem som hör till 
personalen vid diplomatiska beskickningar 
och konsulat som representerar den utsän-
dande staten i Finland och om dem som hör 
till personalen vid en internationell organisa-
tions organ i Finland eller något annat inter-
nationellt organ i samma ställning samt om 
dessa personers familjemedlemmar och om 
dem som är i privat tjänst hos dessa personer. 
Dessa uppgifter behövs närmast för att trygga 
de diplomatiska privilegierna.  

I 2 mom. föreskrivs om den bestämmelse 
som förutsätts i artikel 15 i det så kallade 
rambeslutet om skydd av personuppgifter, 
enligt vilken Tullen är skyldig att ge den re-
gisteransvarige information om behandlingen 
av de uppgifter som Tullen fått med stöd av 
1 mom. Momentet innehåller också en be-
stämmelse enligt artikel 8.1 i rambeslutet om 
hur personuppgifter som lämnats utan begä-
ran ska behandlas. 
 
4 kap. Användning och utlämnande av upp-

gifter 

15 §. Användning av uppgifter för det än-
damål som uppgifterna har samlats in och 
registrerats för. Bestämmelsen i 1 mom. 
motsvarar till sitt innehåll och anpassad till 
Tullens verksamhet och organisation 15 § 
1 mom. i polisens personuppgiftslag.  
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Momentet innehåller också en begränsning 
motsvarande den i 23 § 1 mom. i tullagen, 
enligt vilken det underrättelseregister som 
avses i 4 § får användas endast av personer 
som arbetar med tullbrottsbekämpning. En 
nyhet jämfört med begränsningen i 23 § 
1 mom. i tullagen är att begränsningen om-
fattar all användning av det underrättelsere-
gister som föreslås i 4 §, alltså inte enbart 
användning av registret med hjälp av teknisk 
anslutning. 

I 2 mom. betonas att uppgifterna i Tullens 
personregister får användas för de ändamål 
som de har samlats in och registrerats för en-
dast för att Tullen ska kunna utföra de upp-
drag som föreskrivs för den i lag, och endast 
om uppgifterna behövs för att uppdragen ska 
kunna utföras. 

16 §. Användning av uppgifter för andra 
ändamål än de som uppgifterna har samlats 
in och registrerats för. Paragrafen motsvarar 
till sitt innehåll och anpassad till Tullens 
verksamhet, uppdrag och informationssystem 
16 § i polisens personuppgiftslag. Bestäm-
melsen ersätter också 26 a § i tullagen till 
den del det i den paragrafen anges att 16 § i 
polisens personuppgiftslag ska tillämpas på 
användningen av uppgifter i undersöknings- 
och handräckningssystemet. 

I 1 och 2 mom. finns en uttömmande för-
teckning över de ändamål som uppgifterna i 
Tullens personregister får användas för ut-
över de som uppgifterna har samlats in och 
registrerats för. 

De grunder som anges i 1 mom. för att an-
vända personuppgifter för andra ändamål än 
de som de har samlats in för kan anses utgöra 
sådana undantag som avses i artikel 9.2 
i konventionen om skydd för enskilda vid au-
tomatisk databehandling av personuppgifter 
och som är nödvändiga i ett demokratiskt 
samhälle för att skydda statens säkerhet, den 
allmänna säkerheten och landets ekonomiska 
fördelar eller för att förhindra brott samt för 
att trygga registrerade eller andra personers 
fri- och rättigheter. 

I 1 mom. 1 punkten föreskrivs om använd-
ning av uppgifter för tryggande av statens 
säkerhet. Ett exempel på en sådan situation 
kan vara när det finns tecken på att en fara 
hotar statens säkerhet och det är fråga om 
något annat än ett brott. För att säkerställa 

sådana observationer får man använda upp-
gifter i Tullens personregister, även om de 
inte har samlats in för detta ändamål.   

I 2 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
använda uppgifter i Tullens personregister 
för att avvärja allvarlig fara som omedelbart 
hotar den allmänna säkerheten. En sådan fara 
som här avses är inte nödvändigtvis knuten 
till något brott, varför dessa uppgifter inte 
kan lämnas ut till polisen eller gränsbevak-
ningsväsendet med stöd av 17 § 1 mom. 5 el-
ler 6 punkten. 

I 3 punkten föreskrivs om rätten att använ-
da uppgifter i Tullens personregister för att 
förebygga eller reda ut ett brott på vilket kan 
följa fängelse. Ett exempel på sådan använd-
ning av uppgifter är en situation där det vid 
sidan av ett tullbrott har avslöjats mer än ett 
tullbrott, men det med stöd av 2 § i PTG-
lagen är Tullens uppgift att vidta en åtgärd i 
anknytning till det som avslöjats. 

I 4 punkten föreskrivs om rätten att använ-
da uppgifter i Tullens personregister för att 
utreda identitet i samband med ett visst upp-
drag som hör till Tullen och som nödvändigt 
kräver att identiteten styrks. 

I 5 punkten föreskrivs om rätten att använ-
da uppgifter i Tullens personregister för be-
slut eller utlåtande som gäller beviljande eller 
giltighet av ett tillstånd. I samband med Tul-
lens tillståndsförvaltning finns det dock inte 
något behov av att använda uppgifter som rör 
personers hälsotillstånd, bruk av berus-
ningsmedel eller våldsamma beteende. Upp-
gifter av detta slag som undantagsvis finns i 
Tullens register får därför inte användas som 
grund för ett tillståndsbeslut eller annat jäm-
förbart administrativt beslut. Om det gäller 
begränsningen av användningen av dessa 
uppgifter är tillämpningsområdet enligt 
3 mom. i denna paragraf mer begränsat än 
vad som är fallet i fråga om 16 § 3 mom. i 
polisens personuppgiftslag och 25 § 3 mom. i 
gränsbevakningsväsendets personuppgiftslag. 

I 2 mom. föreskrivs att uppgifter i Tullens 
personregister även får användas för laglig-
hetsövervakning samt för forsknings-, plane-
rings- och utvecklingsverksamhet. Uppgifter 
i registren får användas för utbildningsverk-
samhet endast om de är nödvändiga för att 
genomföra utbildningen.  
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I 3 mom. föreslås att användningen av vis-
sa uppgifter i Tullens personregister begrän-
sas i fråga om sådan tillståndsförvaltning 
som avses i 1 mom. 5 punkten. Enligt den fö-
reslagna bestämmelsen får de observations-
uppgifter som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten, 
uppgifter i det underrättelseregister som av-
ses i 4 § och uppgifter i temporära analysre-
gister som avses i 7 § 2 mom. 2 punkten inte 
användas för andra ändamål än de som de har 
samlats in och registrerats för. I 17 § 3 mom. 
finns en motsvarande begränsning av an-
vändningen av sådana uppgifter som avses i 
dessa bestämmelser och som utlämnas till 
polisen eller gränsbevakningsväsendet.  

17 §. Utlämnande av uppgifter till andra 
myndigheter. Paragrafen ersätter förteck-
ningen i 26 § 1 mom. i tullagen över myn-
digheter som Tullen får lämna ut personupp-
gifter till och över grunderna för utlämnan-
det. Myndighetsförteckningen i den nya pa-
ragrafen är dock betydligt mer omfattande än 
förteckningen i 26 § 1 mom. i tullagen. Den 
motsvarar också 19 § i polisens personupp-
giftslag, anpassad till Tullens verksamhet, 
uppdrag och informationssystem. Om det 
gäller det informationssystem för brottsbe-
kämpning som avses i 3 § ersätter bestäm-
melsen 26 a § i tullagen till den del det i den 
paragrafen anges att 19 § i polisens person-
uppgiftslag ska tillämpas på utlämnande av 
uppgifter ur undersöknings- och handräck-
ningssystemet och dess arkivindex. 

I 1 mom. 1 punkten föreskrivs på motsva-
rande sätt som i 26 § 1 mom. 4 punkten i den 
nuvarande tullagen om Tullens rätt att trots 
sekretessbestämmelserna genom teknisk an-
slutning eller som en datamängd lämna ut 
personuppgifter till Skatteförvaltningen för 
verkställande av beskattning, indrivning av 
skatter och avgifter, ändringssökande i skat-
teärenden och för utsökning.  

I 2 punkten föreskrivs om Tullens rätt att ur 
Tullens personregister trots sekretessbe-
stämmelserna genom teknisk anslutning eller 
som en datamängd till Trafiksäkerhetsverket 
lämna ut uppgifter som avses i 11 § 1 mom. 
7 punkten i lagen om fordonstrafikregistret 
(541/2003) och uppgifter för utförande av de 
uppdrag som föreskrivs i lagen om sjöfart-
skydd på vissa fartyg och i hamnar som be-
tjänar dem och om tillsyn över skyddet. En-

ligt 7 § i den senast nämnda lagen ska Tullen 
bland annat efter att ha erhållit information 
om ett fartyg som är i finsk hamn eller anlö-
per finsk hamn och angående vilket det finns 
grundad anledning att misstänka att fartyget 
inte uppfyller bestämmelserna i förordningen 
om sjöfartsskydd och om det finns grundad 
anledning att misstänka att fartyget medför 
säkerhetsrisker eller att fartyget är utsatt för 
ett säkerhetshot eller ett säkerhetstillbud, vid-
ta de kontrollåtgärder som avses i kapitel XI-
2 regel 9 punkterna 1.2 och 1.3 eller 
punkt 2.5 i bilagan till SOLAS-
konventionen, vilken utgör bilaga till förord-
ningen om sjöfartsskydd. 

Enligt 2 punkten kan uppgifter även lämnas 
ut i enlighet med 50 § i luftfartslagen. Be-
stämmelsen rör Trafiksäkerhetsverkets rätt 
att få uppgifter av bland annat förundersök-
ningsmyndigheterna om förundersökning av 
de brott som räknas upp i 1 mom. för att be-
döma förutsättningarna för beviljande, förny-
ande och återkallande av ett tillstånd enligt 
luftfartslagen. Bestämmelsen behövs i lagen 
om behandling av personuppgifter inom Tul-
len eftersom rattfylleri i den berörda be-
stämmelsen i luftfartslagen anges som ett 
brott som berättigar till uppgifter om förun-
dersökning. Rattfylleri kan i vissa fall mot-
svara definitionen på tullbrott i 3 § 1 mom. 
5 punkten i tullagen och utgör då ett brott 
som ska undersökas av Tullen. I 2 punkten 
föreskrivs också om Trafiksäkerhetsverkets 
rätt att av Tullen få uppgifter som behövs för 
utförande av de beskattningsuppdrag som fö-
reskrivs för Trafiksäkerhetsverket i lag. Till 
Trafiksäkerhetsverkets beskattningsuppdrag 
hör bland annat att uppbära fordonsskatt samt 
bilskatt efter den första registreringen. 

I 3 punkten föreskrivs om Tullens rätt att ur 
Tullens personregister trots sekretessbe-
stämmelserna genom teknisk anslutning eller 
som en datamängd till Nödcentralsverket 
lämna ut uppgifter som behövs för att säker-
ställa förberedande åtgärder eller arbetar-
skyddet i samband med uppdrag som före-
skrivs för Nödcentralsverket i lagen om nöd-
centralsverksamhet, samt för att stödja den 
enhet som sköter uppdraget, med beaktande 
av vad som föreskrivs om begränsning av 
rätten att få information i den lagen. 
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I 4 punkten föreskrivs om Tullens rätt att ur 
Tullens personregister trots sekretessbe-
stämmelserna genom teknisk anslutning eller 
som en datamängd till räddningsmyndighe-
terna lämna ut uppgifter som behövs för 
räddningsverksamhet. 

I 5 punkten föreskrivs på delvis motsva-
rande sätt som i 26 § 1 punkten i tullagen om 
Tullens rätt att ur Tullens personregister trots 
sekretessbestämmelserna genom teknisk an-
slutning eller som en datamängd lämna ut 
uppgifter till polisen. Om rätten att med hjälp 
av teknisk anslutning använda det underrät-
telseregister som avses i 4 § och de temporä-
ra analysregister som avses i 7 § 2 mom. 
2 punkten föreskrivs dock i 2 mom.  

Nytt i bestämmelsen är att uppgifter även 
får lämnas ut till en person som verkar utom-
lands i egenskap av en av Finland utsänd 
kontaktperson för polisen. Med stöd av den 
föreslagna bestämmelsen får uppgifter läm-
nas ut till polisen för övervakning av perso-
ners inresa och utresa och för genomförande 
av gränskontroll i samband därmed, för 
övervakning av efterlevnaden av bestämmel-
serna om utlänningar samt för förhindrande, 
avslöjande, förundersökning och annan un-
dersökning av brott, för vidtagande av tullåt-
gärder, för övriga polisuppdrag som uppgif-
terna har samlats in och registrerats för, för 
andra ändamål än de som uppgifterna har 
samlats in och registrerats för om det gäller 
de fall som avses 16 § 1 mom. samt för 
stämning och annan delgivning. 

Jämfört med bestämmelsen i 26 § 1 punk-
ten i tullagen anges i den föreslagna 5 punk-
ten, i enlighet med vad som anges ovan, ock-
så att uppgifter får lämnas ut även för annan 
undersökning än förundersökning. Med an-
nan undersökning avses till exempel polisun-
dersökning enligt 37 § i polislagen. 

I 6 punkten föreskrivs om Tullens rätt att ur 
Tullens personregister trots sekretessbe-
stämmelserna genom teknisk anslutning eller 
som en datamängd till gränsbevakningsvä-
sendet lämna ut uppgifter för övervakning av 
personers inresa och utresa och för genomfö-
rande av gränskontroll i samband därmed, för 
övervakning av efterlevnaden av bestämmel-
serna om utlänningar, för upprätthållande av 
gränssäkerheten samt för förhindrande, av-
slöjande, förundersökning och annan under-

sökning av brott, för övriga uppdrag för 
gränsbevakningsväsendet som uppgifterna 
har samlats in och registrerats för samt för 
andra ändamål än de som uppgifterna har 
samlats in och registrerats för om det gäller 
de fall som avses 16 § 1 mom. Om utläm-
nande av uppgifter med hjälp av teknisk an-
slutning ur det underrättelseregister som av-
ses i 4 § och de temporära analysregister som 
avses i 7 § 2 mom. 2 punkten föreskrivs dock 
separat i 2 mom. 

I 7 punkten föreskrivs om Tullens rätt att ur 
Tullens personregister trots sekretessbe-
stämmelserna genom teknisk anslutning eller 
som en datamängd till huvudstaben lämna ut 
uppgifter för sådana i 86 § 1 mom. i lagen 
om militär disciplin och brottsbekämpning 
inom försvarsmakten (255/2014), för säker-
hetsutredningar som avses i säkerhetsutred-
ningslagen (726/2014) samt till den som an-
svarar för värnpliktsregistret för sådana upp-
drag som avses i 96 § i värnpliktslagen. Om 
utlämnande av uppgifter med hjälp av tek-
nisk anslutning ur det underrättelseregister 
som avses i 4 § och de temporära analysre-
gister som avses i 7 § 2 mom. 2 punkten fö-
reskrivs dock separat i 2 mom. Med anknyt-
ning till bestämmelsen föreslås det att en ny 
15 punkt fogas till 96 § 1 mom. i värn-
pliktslagen, i vilken det föreskrivs att den re-
gisteransvarige enligt värnpliktslagen har rätt 
att ur Tullens personregister få uppgifter om 
tjänsteåtgärder som Tullen vidtagit mot den 
värnpliktige till följd av misstanke om tull-
brott och om påföljder för den värnpliktige, 
såvida uppgifterna är av betydelse för be-
dömningen av den värnpliktiges lämplighet 
för utbildning och uppgifter enligt 38 § samt 
för bedömning av lämpligheten för placer-
ingen av den värnpliktige och ordnandet av 
hans tjänstgöring. 

I 8 punkten föreskrivs om Tullens rätt att ur 
Tullens personregister trots sekretessbe-
stämmelserna genom teknisk anslutning eller 
som en datamängd till utrikesministeriet och 
Finlands beskickningar lämna ut uppgifter 
för behandling av ärenden som gäller pass el-
ler annat resedokument, visum, uppehållstill-
stånd för arbetstagare, uppehållstillstånd för 
näringsidkare och annat uppehållstillstånd. 
En motsvarande bestämmelse finns i 26 § 
1 mom. 3 punkten i den gällande tullagen. 
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I 9 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
till arbetsmyndigheterna lämna ut uppgifter 
för behandling av ärenden som gäller över-
vakning av uppehållstillstånd för arbetstagare 
eller uppehållstillstånd för näringsidkare eller 
övervakning av arbete. 

I 10 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
ur Tullens personregister trots sekretessbe-
stämmelserna genom teknisk anslutning eller 
som en datamängd till Migrationsverket läm-
na ut uppgifter för behandling och avgörande 
av sådana ärenden avseende utlänningar och 
finskt medborgarskap som enligt lag eller 
förordning hör till Migrationsverket. En del-
vis motsvarande bestämmelse finns i 26 § 
1 mom. 2 punkten i tullagen.  

I 11 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
ur personregister till Brottspåföljdsmyndig-
heten lämna ut uppgifter som behövs för så-
dana utlåtanden om förutsättningarna för ut-
dömande av samhällspåföljder som ges till 
domstolarna och som avses i lagen om be-
handling av personuppgifter vid verkställig-
het av straff (422/2002), för verkställighet av 
samhällspåföljder, uppföljning av efterlys-
ningar och beslut om besöksförbud som gäll-
er dömda, placering av häktade och fångar, 
förhindrande av kriminalitet under häktnings-
tiden eller fängelsetiden, handläggning av 
tillståndsärenden som gäller verkställigheten 
av påföljder och övervakning av att till-
ståndsvillkoren följs. Enligt 1 kap. 2 § i häkt-
ningslagen (767/2005) är fångvårdsmyndig-
heterna skyldiga att förhindra brott under 
strafftiden. För att fångvårdsmyndigheterna 
ska kunna uppfylla denna skyldighet föreslås 
det att det i paragrafen även föreskrivs att 
fångvårdsmyndigheterna har rätt att få upp-
gifter för att förhindra kriminalitet under 
häktningstiden eller fängelsetiden.  

Detta gör det möjligt att kontrollera om 
medgärningsmän eventuellt sitter i fängelse. 
Uppgifterna kan användas för beslut om att 
placera fångar i olika fängelser. 

I 12 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
ur Tullens personregister trots sekretessbe-
stämmelserna genom teknisk anslutning eller 
som en datamängd till domstolarna och 
Rättsregistercentralen lämna ut uppgifter för 
uppföljning av efterlysningar samt till justi-
tieförvaltningsmyndigheterna och militär-

myndigheterna för uppföljning av deras egna 
efterlysningar.   

I 13 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
ur Tullens personregister trots sekretessbe-
stämmelserna genom teknisk anslutning eller 
som en datamängd till en utmätningsman 
lämna ut uppgifter i enlighet med 3 kap. 67 § 
i utsökningsbalken (705/2007) för utsök-
ningsutredningar eller annan verkställighet 
av utsökningsärenden.   

I 14 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
ur Tullens personregister trots sekretessbe-
stämmelserna genom teknisk anslutning eller 
som en datamängd till åklagare lämna ut 
uppgifter i den utsträckning som föreskrivs i 
25 § i lagen om åklagarväsendet (439/2011). 
Bestämmelsen motsvarar 19 § 1 mom. 
14 punkten i polisens personuppgiftslag. 

I 15 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
ur Tullens personregister trots sekretessbe-
stämmelserna genom teknisk anslutning eller 
som en datamängd till en tjänsteman som 
nämns i 1 eller 6 § i lagen om stämningsmän 
(505/1986) lämna ut uppgifter för stämning 
till en rättegång för bestämmande av för-
vandlingsstraff samt om Tullens rätt att till 
stämningsmän lämna ut för delgivning av 
stämning och annan delgivning behövliga 
personuppgifter, uppgifter om säkerhet i ar-
betet och uppgifter om anhållna som finns i 
informationssystemet för brottsbekämpning. 
Av personuppgifterna framgår en persons 
eventuella inofficiella uppehållsadresser och 
av uppgifterna om anhållna om en person har 
tagits i förvar i polisens förvaringslokaler 
medan uppgifterna om säkerhet i arbetet in-
nehåller sådan säkerhetsinformation som är 
nödvändig vid hembesök. Bestämmelsen 
motsvarar 19 § 1 mom. 16 punkten i polisens 
personuppgiftslag. 

I 16 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
ur Tullens personregister trots sekretessbe-
stämmelserna genom teknisk anslutning eller 
som en datamängd till Forststyrelsens jakt- 
och fiskeövervakare lämna ut uppgifter för 
jakt- och fiskeövervakning som hör till deras 
behörighet. Bestämmelsen motsvarar 19 § 
1 mom. 17 punkten i polisens personupp-
giftslag. 

I 17 punkten föreskrivs om rätten att trots 
sekretessbestämmelserna till de övervak-
ningsmyndigheter som avses i lagen om 
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transport av farliga ämnen (719/1994) lämna 
ut uppgifter om transport av farliga ämnen.  

I 2 mom. föreskrivs, med avvikelse från 
vad som anges i 1 mom., att uppgifterna i det 
underrättelseregister som avses i 4 § och 
uppgifterna i temporära analysregister som 
inrättas med stöd av i 7 § 2 mom. 2 punkten 
endast får lämnas ut till tjänstemän vid poli-
sen, försvarsmakten och gränsbevakningsvä-
sendet som förordnats till kriminalunderrät-
telse-, brottsanalys- eller observationsupp-
drag samt till tjänstemän vid Brottspåföljds-
myndigheten som förordnats till kriminalun-
derrättelse-, brottsanalys- eller observations-
uppdrag och kontaktpersoner för polisen som 
tjänstgör vid utrikesministeriet, vilka har så-
dana särskilda polisbefogenheter som före-
skrivs i 8 § i den tidigare polislagen 
(493/1995). Lagen har upphävts genom lag 
872/2011, men 8 § i den upphävda lagen är i 
kraft ännu tre år efter det att den nya polisla-
gen trädde i kraft i början av år 2014, det vill 
säga till den 31 december 2016. För att de 
nämnda aktörerna trots sekretessbestämmel-
serna ska beviljas åtkomst till dessa register 
genom teknisk anslutning krävs det alltid sär-
skilda skäl.  

En del av de kontaktpersoner som den 
finska polisen har sänt utomlands är för när-
varande i tjänsteförhållande vid utrikesmini-
steriet. För att kontaktpersonerna ska kunna 
sköta sina uppdrag på ett ändamålsenligt sätt 
behöver de uppgifter ur Tullens register. 

Bestämmelsen skulle kunna tillämpas till 
exempel i situationer där tjänstemän vid poli-
sen, Tullen och gränsbevakningsväsendet in-
går i en samarbetsgrupp som utför kriminal-
underrättelseuppdrag. I 1 mom. 5—7 och 
10 punkten föreskrivs om polisens, gränsbe-
vakningsväsendets, försvarsmaktens och 
Brottspåföljdsmyndighetens rätt att få upp-
gifter genom teknisk anslutning ur andra re-
gister än underrättelseregistret och temporära 
analysregister. 

I 3 mom. anges att de observationsuppgif-
ter som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten, upp-
gifter i det underrättelseregister som avses i 
4 § och uppgifter i temporära analysregister 
som avses i 7 § 2 mom. 2 punkten, trots vad 
som anges i 1 mom. 5 och 6 punkten, inte får 
användas för utförande av de uppdrag som 
avses i 16 § 1 mom. 5 punkten i polisens per-

sonuppgiftslag och i 25 § 1 mom. 5 punkten i 
lagen om behandling av personuppgifter vid 
gränsbevakningsväsendet. Dessa uppgifter 
kan alltså inte användas för beslut eller utlå-
tande som gäller beviljande av ett tillstånd, 
om tillståndet är beroende av sökandens till-
förlitlighet, lämplighet eller någon liknande 
egenskap, och det för bedömningen av egen-
skapen krävs uppgifter om sökandens brotts-
lighet. Ett motsvarande förbud i fråga om 
Tullens egna register finns i 16 § 3 mom.  

Enligt 4 mom. gäller bestämmelserna i 
1 mom. inte i sig utlämnande av uppgifter 
som fåtts av en annan stat. Om utlämnande 
av sådana uppgifter föreskrivs i stället i 27 §, 
varför 4 mom. innehåller en informativ hän-
visning om detta.  

Enligt 5 mom. ska uppgifter som lämnas ut 
om möjligt förses med information som gör 
det möjligt för mottagaren att bedöma hur 
korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlit-
liga uppgifterna är. Genom bestämmelsen 
genomförs den bestämmelse om kontroll av 
kvaliteten på uppgifterna som ingår i artikel 
8 i rambeslutet om skydd av personuppgifter. 
Eftersom paragrafen handlar om utlämnande 
av uppgifter genom teknisk anslutning, bör 
bedömningen göras redan när uppgifterna 
lagras i Tullens register. Bestämmelsen mot-
svarar 19 § 5 mom. i polisens personupp-
giftslag.  

18 §. Beslut om utlämnande av uppgifter. 
I paragrafen föreskrivs om vem som har rätt 
att fatta beslut om att lämna ut uppgifter ge-
nom teknisk anslutning eller som en data-
mängd. Enligt 26 a § i den gällande tullagen 
gäller i fråga om utlämnande av uppgifter ur 
undersöknings- och handräckningssystemet 
vad som bestäms i 4 kap. 16, 19 och 20 § i 
polisens personuppgiftslag, dock så att Tul-
len beslutar om utlämnande av uppgifter till 
utlandet. I tullagen finns inga bestämmelser 
om utlämnande av uppgifter ur Tullens övri-
ga register.  

Enligt 1 mom. fattar den registeransvarige 
beslut om rätten att lämna ut uppgifter ur 
Tullens personregister genom teknisk anslut-
ning eller som en datamängd. Den register-
ansvarige har inte rätt att delegera beslutet 
om att lämna ut uppgifter eftersom 1 mom. 
gäller utlämnande av uppgifter endast genom 
teknisk anslutning eller som en datamängd. 



 RP 351/2014 rd  
  

 

35

I det föreslagna 2 mom. föreskrivs att upp-
gifternas art fortfarande ska beaktas om be-
slut om utlämnande fattas för att datasekre-
tessen och den registrerades datasäkerhet ska 
kunna tryggas. 

Bestämmelsen motsvarar 20 § i polisens 
personuppgiftslag.  

 
 

5 kap. Utplåning och arkivering av uppgifter 

19 §. Utplåning av uppgifter ur informa-
tionssystemet för brottsbekämpning. Paragra-
fen motsvarar till sitt innehåll och anpassad 
till Tullens verksamhet, uppdrag och infor-
mationssystem 22 § i polisens personupp-
giftslag. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om utplåning av uppgifter ur det informa-
tionssystem för brottsbekämpning som avses 
i 3 §, vilka motsvarar bestämmelserna i 22 § 
i polisens personuppgiftslag om utplåning av 
uppgifter ur det informationssystem för po-
lisärenden som avses i 2 § i den lagen.  

Enligt 24 § i tullagen ska på utplåning av 
uppgifter i det undersöknings- och handräck-
ningssystem som avses i 23 a § tillämpas 
motsvarande bestämmelser som de som gäll-
er för utplåning av uppgifter ur informations-
systemet för polisärenden.  

I några av punkterna i 1 mom. föreskrivs 
att vissa uppgifter ska utplånas om de inte 
längre behövs med tanke på undersökning el-
ler övervakning. Även om formuleringen i 
dessa bestämmelser inte är entydig i fråga 
om den maximala tid under vilken uppgifter-
na ska bevaras, ska utplåningen av uppgifter-
na ske på basis av skyldigheten enligt 
4 mom. att efter en viss tidsperiod som anges 
i momentet kontrollera behovet av att ytterli-
gare bevara uppgifterna. 

I 1 mom. 1 punkten föreskrivs om utplå-
ning av undersöknings- och handräcknings-
uppgifter ur informationssystemet för brotts-
bekämpning. Uppgifterna ska utplånas inom 
den tid som föreskrivs i momentet, om de 
inte behövs med tanke på undersökning eller 
övervakning eller för att trygga de rättigheter 
som den registrerade, någon annan part eller 
en person som hör till Tullens personal har. 

Uppgifterna i de olika uppgiftskategorierna 
ska utplånas enligt följande: 

De uppgifter i en anmälan om brott som 
avses i 1 punkten underpunkt a och som 
överförts till en åklagare för avgörande om 
åtalsprövning eller utfärdande av strafforder 
ska utplånas då fem år har förflutit sedan 
anmälan överfördes till åklagaren om brottet 
kan leda till böter, då tio år har förflutit sedan 
anmälan överfördes till åklagaren om brottet 
kan leda till ett fängelsestraff på högst fem år 
och då tjugo år har förflutit sedan anmälan 
överfördes till åklagaren om brottet kan leda 
till fängelse i över fem år. Genom dessa för-
varingstider säkerställs det att uppgifter om 
bötesbrott blir kvar i informationssystemet 
för brottsbekämpning minst så länge som det 
tar att behandla ett ärende och som det tar för 
rättsväsendet att nå ett lagakraftvunnet avgö-
rande. I praktiken följer de föreslagna förva-
ringstiderna motsvarande förvaringstider för 
straffregistret, även om förvaringstiderna för 
straffregistret grundar sig på utdömda straff. 

De uppgifter i övriga anmälningar om brott 
som avses i underpunkt b ska utplånas då ett 
år har förflutit sedan åtalsrätten för det senas-
te misstänkta brottet preskriberades, dock ti-
digast då fem år har förflutit sedan anmälan 
registrerades. Dessa ouppklarade ärenden 
bevaras i registret i minst fem år för målsä-
gandens rättsskydds skull. 

De uppgifter i andra anmälningar som av-
ses i underpunkt c ska utplånas då fem år har 
förflutit sedan anmälan registrerades. 

I 2 punkten föreskrivs om utplåning av ob-
servationsuppgifter. Dessa uppgifter ska ut-
plånas då sex månader har förflutit sedan an-
teckningen infördes i systemet. Det föreslås 
att de uppgifter som avses i punkten bara ska 
sparas så länge som det tar att bedöma om 
det finns skäl att misstänka att de kan ha an-
knytning till brott. 

I 3 punkten föreskrivs om utplåning av 
överskottsinformation som erhållits med in-
formationsinhämtningsmetoder i enlighet 
med de bestämmelser som det hänvisas till i 
11 §, till den del dessa uppgifter har registre-
rats i informationssystemet för brottsbe-
kämpning. Sådana uppgifter ska utplånas då 
fem år har förflutit sedan ärendet avgjordes 
genom ett lagakraftvunnet avgörande eller 
lämnades därhän. Den föreslagna bestäm-
melsen motsvarar bestämmelserna om utplå-
ning av överskottsinformation i 10 kap. 56 § 
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i tvångsmedelslagen och i 22 § 1 mom. 
11 punkten i polisens personuppgiftslag. Till 
den del överskottsinformation har registrerats 
i det register som avses i 4 § tillämpas 20 § 
på utplåningen av uppgifterna. Till den del 
uppgifter har registrerats i temporära analys-
register som avses i 7 § 2 mom. 2 punkten 
sker utplåningen i enlighet med 23 § 2 mom. 

I 2 mom. föreskrivs om utplåning av signa-
lementsuppgifter som gäller personer under 
18 år. Enligt bestämmelsen utplånas anteck-
ningar om personer under 15 år som miss-
tänkts för brott ur informationssystemet för 
brottsbekämpning omedelbart när den 
brottsmisstänkte fyller 18 år, om inte den re-
gistrerade har gjort sig skyldig till ett nytt 
brott efter att ha fyllt 15 år. I momentet före-
slås också att uppgifterna dock inte ska ut-
plånas på denna grund, om anmälan även 
gäller andra misstänkta för brottet och upp-
gifterna om dem ännu inte utplånas eller om 
någon av anteckningarna gäller en brottslig 
gärning för vilken inte föreskrivs någon an-
nan påföljd än fängelse. På detta sätt uppfylls 
kravet på anmälans integritet. 

I 3 mom. föreslås att registrerade spår från 
en okänd gärningsman i anslutning till ett 
brott ska utplånas ett år efter att åtalsrätten 
för brottet preskriberats.  

I 4 mom. föreskrivs att det i fråga om un-
dersöknings- och handräckningsuppgifter, 
uppgifter om efterspanade fordon och egen-
dom samt säkerhetsinformation senast tre år 
efter att behovet av att bevara uppgifterna 
undersöktes ska göras en ny kontroll av be-
hovet. Det föreskrivs ingen exakt tidsgräns 
för när dessa uppgifter ska utplånas, varför 
det är viktigt att införa en skyldighet att med 
jämna mellanrum bedöma behovet av att be-
vara uppgifterna. Dessutom föreslås det att 
den nya kontrollen antecknas i informations-
systemet. Genom denna kontrollskyldighet 
vill man säkerställa att informationssystemen 
inte innehåller onödiga uppgifter.  

20 §. Utplåning av uppgifter i underrättel-
seregistret. Uppgifterna i det bevakningsda-
taregister som avses i 23 § i tullagen ska en-
ligt 24 § i tullagen utplånas inom tio år efter 
att den sista uppgiften registrerades. I sam-
band med att polisens personuppgiftslag be-
handlades i riksdagen föreslog förvaltnings-
utskottet i sitt betänkande (FvUB 26/2002 rd) 

att uppgifterna ska utplånas ur det register 
över misstänkta som avses i 4 § i den lagen 
då tio år har förflutit sedan den sista uppgif-
ten om ett misstänkt brott infördes. Av denna 
orsak, och eftersom underrättelseregistret till 
sitt ändamål och innehåll är jämförbart med 
registret över misstänkta, föreskrivs i den fö-
reslagna 20 § att de uppgifter som registre-
rats i underrättelseregistret ska utplånas då 
tio år har förflutit sedan den sista uppgiften 
om ett misstänkt brott infördes. 

21 §. Utplåning av uppgifter i informa-
tionssystemet för tullövervakning. Ur infor-
mationssystemet för tullövervakning ska 
uppgifter utplånas vid utgången av det sjätte 
kalenderår som följer på registreringen av 
uppgiften. Sådana identifieringsuppgifter 
som avses i 5 § 1 mom. i den föreslagna la-
gen och som ingår i informationssystemet för 
tullövervakning ska dock utplånas i enlighet 
med vad som föreskrivs i 19 §.  Dessa identi-
fieringsuppgifter är identifieringsuppgifter 
om straffanspråk som framförts på basis av 
en inspektion och identifieringsuppgifter om 
en utredningsbegäran eller polisanmälan som 
gjorts. Identifieringsuppgifterna är samma 
uppgifter som de som registreras i informa-
tionssystemet för brottsbekämpning som så-
dana undersöknings- och handräckningsupp-
gifter som avses i 3 § 3 mom. 1 punkten. På 
utplåningen av dessa uppgifter ur informa-
tionssystemet för tullövervakning ska därför 
tillämpas 19 § 1 mom. 1 punkten.   

22 §. Utplåning av uppgifter i systemet för 
identifiering av registreringsskyltar och con-
tainrar. I motiveringen till den föreslagna 6 § 
konstateras att man i systemet för identifie-
ring av registreringsskyltar och containrar 
endast samlar in uppgifter som registreras au-
tomatiskt, i motsats till vad som föreskrivs i 
23 d § i den nu gällande tullagen. Därför be-
höver man även i bestämmelsen om utplå-
ning av uppgifter ur detta system endast före-
skriva om utplåning av uppgifter som regi-
streras automatiskt.  

Enligt 24 § i tullagen ska de automatiskt 
registrerade uppgifter som avses i 23 d § ut-
plånas senast ett år efter att uppgiften regi-
strerades. Detta innebär att uppgifter borde 
utplånas varje dag. Man borde alltså dagligen 
utplåna de uppgifter som registrerats motsva-
rande kalenderdag föregående år. Att uppfyl-
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la denna skyldighet medför emellertid många 
praktiska problem. Därför föreslås det att de 
uppgifter som har registrerats under ett ka-
lenderår ska kunna utplånas ur systemet på 
en och samma gång vid utgången av det ka-
lenderår som följer på registreringen av upp-
giften.  

23 §. Utplåning av uppgifter i Tullens övri-
ga personregister. Paragrafen motsvarar till 
sitt innehåll och anpassad till Tullens verk-
samhet, uppdrag och informationssystem 
26 § i polisens personuppgiftslag.  

Enligt 1 mom. ska uppgifter utplånas ur det 
personregister som avses i 7 § 1 mom. då ett 
år har förflutit sedan den registrerades död. 

Enligt 2 mom. ska uppgifter utplånas ur det 
personregister som avses i 7 § 2 mom. 
1 punkten då tio år har förflutit sedan den 
gärning, åtgärd eller händelse som föranledde 
registreringen antecknades. Ur ett tillfällig 
analysregister som avses i 7 § 2 mom. 
2 punkten ska uppgifter utplånas då fem år 
förflutit sedan den gärning, åtgärd eller hän-
delse som föranledde registreringen anteck-
nades.  

Enligt 3 mom. ska de uppgifter som avses i 
2 mom. dock inte utplånas om de fortfarande 
behöver bevaras på grund av undersökning 
eller övervakning. Senast tre år efter att be-
hovet av att bevara uppgifterna undersöktes 
ska en ny kontroll av behovet göras och den 
nya kontrollen antecknas. 

I 4 mom. föreskrivs att personuppgifter inte 
utplånas på de grunder som anges i 1 och 
2 mom. om de inbegriper uppgifter som hän-
för sig till en persons egen säkerhet eller en 
myndighets säkerhet i arbetet. Senast tre år 
efter att behovet av att bevara uppgifterna 
undersöktes ska en ny kontroll av behovet 
göras och den nya kontrollen antecknas. 

I 5 mom. föreskrivs att ett temporärt per-
sonregister som inrättats för Tullen ska för-
störas om det inte längre behövs. 

24 §. Uppgifter som konstaterats vara fel-
aktiga. Paragrafen ersätter 24 § 3 mom. i tull-
lagen, och har samtidigt ändrats så att den till 
sitt innehåll och anpassad till Tullens verk-
samhet, uppdrag och informationssystem 
motsvarar 27 § i polisens personuppgiftslag.  

Enligt artikel 4 i EU:s rambeslut om skydd 
av personuppgifter ska personuppgifter inte 
raderas utan blockeras, om det finns skälig 

grund att anta att en radering skulle kunna 
påverka den registrerades legitima intressen. 

Enligt det föreslagna 1 mom. får blockera-
de uppgifter endast behandlas för det ända-
mål som förhindrade att de raderades. Enligt 
29 § 1 mom. i personuppgiftslagen ska den 
registeransvarige utan obefogat dröjsmål på 
eget initiativ eller på yrkande av den registre-
rade rätta, utplåna eller komplettera en upp-
gift som ingår i ett register och som med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen är 
oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. 
Med anledning av rambeslutet föreskrivs att 
det är en skyldighet att bevara en felaktig 
uppgift bland annat om det är nödvändigt för 
att trygga de rättigheter som den registrerade 
har. Vidare föreskrivs att en felaktig uppgift 
även får bevaras om det är nödvändigt för att 
trygga de rättigheter som någon annan part 
eller en person som hör till Tullens personal 
har. 

I 2 mom. föreskrivs att en felaktig uppgift 
som bevaras med stöd av 1 mom. ska utplå-
nas genast när den inte längre behövs för att 
trygga rättigheterna, dock senast då fem år 
har förflutit sedan den föreskrivna tiden för 
utplåning av uppgiften gått ut.   

25 §. Arkivering av uppgifter. Paragrafen 
motsvarar 28 § i polisens personuppgiftslag. 
Bestämmelsen innehåller en informativ hän-
visning till arkivlagen (831/1994). Arkive-
ringsskyldigheten och lagringsskyldigheten i 
samband med den kan omfatta dokument 
som rör både registeruppgifter som fortfa-
rande är i aktivt bruk och registeruppgifter 
som inte längre är i aktivt bruk. 

 
6 kap. Specialbestämmelser om behandling 

av personuppgifter i samband 
med internationellt samarbete i 
fråga om brottsbekämpning 

I 27 § i tullagen föreskrivs om Tullens rätt 
att till utlandet lämna ut uppgifter i Tullens 
personregister samt övriga uppgifter. Tullen 
har rätt att lämna ut ovannämnda uppgifter 
till tullsamarbetsrådet (CCC, mer allmänt 
känt under namnet Världstullorganisationen 
WCO) om sådana tullbrott på vilka kan följa 
fängelse, till Tullen om uppgifterna behövs 
för att förhindra och utreda brott samt för 
åtalsprövning, till gemenskapens tullinforma-
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tionssystem i enlighet med rådets förordning 
(EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mel-
lan medlemsstaternas administrativa myn-
digheter och om samarbete mellan de förra 
och kommissionen för att säkerställa en kor-
rekt tillämpning av tull- och jordbrukslag-
stiftningen samt till en annan myndighet än 
en tullmyndighet, om uppgifterna är nödvän-
diga för förebyggande eller utredning av ett 
sådant brott för vilket kunde utdömas fängel-
se, om brottet hade begåtts i Finland. De gäl-
lande bestämmelserna i tullagen om interna-
tionellt utbyte av uppgifter har under nuva-
rande förhållanden visat sig vara otillräckliga 
på grund av att det internationella samarbetet 
i fråga om brottsbekämpning har ökat och 
fördjupats i avsevärd grad. Det ökande inter-
nationella samarbetet i fråga om brottsbe-
kämpning förutsätter uppdaterad lagstiftning 
som reglerar det internationella utbytet av 
personuppgifter.  

För att uppnå ovannämnda mål samlas be-
stämmelserna om internationellt informa-
tionsutbyte i 6 kap. i den nya lagen om be-
handling av personuppgifter inom Tullen. 
Till sitt innehåll motsvarar bestämmelserna 
om internationellt informationsutbyte till 
centrala delar och anpassade till Tullens upp-
drag motsvarande bestämmelser i polisens 
personuppgiftslag. Om det gäller lagens sys-
tematik och struktur avviker man dock i den-
na lag från systematiken i polisens person-
uppgiftslag på så sätt att bestämmelserna om 
utlämnande av uppgifter till utlandet i denna 
lag samlas i 26 § och bestämmelserna om 
behandling av uppgifter som fåtts från en an-
nan stat eller ett internationellt organ i 27 §. 
Behovet av att begränsa möjligheten att få 
uppgifter genom teknisk anslutning till att 
enbart omfatta EU/EES-stater har beaktats 
genom begränsningen i 26 § 6 mom. Man har 
inte ansett att det finns några andra skäl till 
en åtskillnad mellan de olika staterna, efter-
som förutsättningarna och tröskeln för att ut-
lämna information till övriga delar är de-
samma i fråga om EU/EES-staterna och med-
lemsstaterna i Interpol. 

När det gäller behandlingen och utlämnan-
det av personuppgifter inom Tullen har det 
inte ansetts nödvändigt att i denna lag inklu-
dera några bestämmelser som hänvisar till 
andra rättsakter och instrument som redan 

tillämpas direkt. Till exempel innehåller la-
gen om genomförande av vissa bestämmelser 
i beslutet om Europol (2009/371/RIF) 
(563/2011) bestämmelser om hur uppgifter 
ska behandlas vid samarbete med Europeiska 
polisbyrån (Europol), vilka även gäller för 
Tullen.  

26 §. Utlämnande av uppgifter till utländs-
ka myndigheter och internationella organisa-
tioner. I 1 mom. 1 punkten föreskrivs om 
Tullens rätt att lämna ut uppgifter till tull-
samarbetsrådet, som av sina medlemsstater 
samlar in information om tullbrottslighet. Till 
tullsamarbetsrådet får endast lämnas ut upp-
gifter om tullbrott på vilka kan följa fängelse. 
Denna punkt motsvarar 27 § i den gällande 
tullagen. 

I 1 mom. 2 punkten föreskrivs om utläm-
nande av uppgifter till utländska tullmyndig-
heter. Uppgifter får lämnas ut om de behövs 
för att förhindra och utreda brott samt för 
åtalsprövning. En låg tröskel (relevanskravet) 
för informationsutbyte mellan tullmyndighe-
ter är viktig eftersom ett internationellt tull-
samarbete i fråga om övervakning av gods-
trafiken och tullbrottsbekämpning förutsätter 
ett så snabbt och smidigt informationsutbyte 
som möjligt mellan tullanstalterna i såväl ur-
sprungs-, transit- som destinationsländerna 
för att man ska kunna stoppa olagliga varu-
partier samt avslöja och utreda den gräns-
överskridande brottslighet som ligger bakom 
dessa. Punkten motsvarar 27 § i tullagen. 

I 3 punkten föreskrivs om Tullens rätt att 
lämna ut uppgifter till den internationella 
kriminalpolisorganisationen Interpol och till 
polismyndigheter och andra myndigheter i 
medlemsstater i organisationen, vilka har till 
uppgift att trygga rätts- och samhällsordning-
en, upprätthålla allmän ordning och säkerhet 
eller att förebygga brott, utreda brott och sör-
ja för att brott blir föremål för åtalsprövning, 
om uppgifterna är nödvändiga för utförande 
av dessa uppdrag. Till andra myndigheter 
som avses i 3 punkten, hör − förutom myn-
digheter i medlemsstater i den internationella 
kriminalpolisorganisationen Interpol − även 
organ som dessa stater har inrättat gemen-
samt. Sådana är till exempel Europeiska uni-
onens byråer och organ, såsom Eurojust som 
inrättats för att stärka kampen mot grov 
brottslighet, Europeiska byrån för bedrägeri-
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bekämpning (Olaf) och Europeiska unionens 
lägescentral (SitCen).  

I 4 punkten föreskrivs om Tullens rätt att ur 
Tullens personregister lämna ut uppgifter till 
polismyndigheter eller andra myndigheter i 
andra stater än de som avses i 3 punkten och 
som har till uppgift att trygga rätts- och sam-
hällsordningen, upprätthålla allmän ordning 
och säkerhet eller att förebygga brott, utreda 
brott och sörja för att brott blir föremål för 
åtalsprövning, om uppgifterna är nödvändiga 
för att trygga statens säkerhet, avvärja allvar-
lig fara som omedelbart hotar den allmänna 
säkerheten eller förebygga eller utreda ett så-
dant brott på vilket kan följa fängelse. På ut-
lämnande av uppgifter till stater som inte hör 
till Interpol tillämpas med tanke på data-
skyddet därför striktare villkor än på utläm-
nande av uppgifter till medlemsstater i Inter-
pol. Punkten motsvarar till sitt innehåll 29 § 
1 mom. i polisens personuppgiftslag.  

Enligt 2 mom. får sådana uppgifter som 
inte hänför sig till ett visst uppdrag inom Tul-
len lämnas ut endast om de är nödvändiga för 
att trygga statens säkerhet, avvärja allvarlig 
fara som omedelbart hotar den allmänna sä-
kerheten, förebygga eller utreda ett brott på 
vilket kan följa fängelse eller förhindra och 
utreda brottslighet som hör till Europeiska 
polisbyråns behörighet och annan grov 
brottslighet. I punkten beaktas bestämmel-
serna i artikel 11 i rambeslutet om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom ramen 
för polissamarbete och straffrättsligt samar-
bete inom EU. Enligt artikeln får personupp-
gifter endast behandlas för följande ändamål, 
utöver dem för vilka de överfördes eller 
gjordes tillgängliga:  

- för att förebygga eller lagföra brott eller 
verkställa andra straffrättsliga påföljder,  

- för att genomföra andra rättsliga eller ad-
ministrativa förfaranden med direkt anknyt-
ning till förebyggande eller lagföring av brott 
eller verkställighet av straffrättsliga påföljder 
samt  

- för att avvärja en omedelbar och allvarlig 
fara för den allmänna säkerheten.  

Eftersom fara för liv eller hälsa eller bety-
dande skador på egendom inte uttryckligen 
nämns i artikeln, ersätts motsvarande om-
nämnanden i 1 mom. med en hänvisning till 
den allmänna säkerheten. Det kan anses att 

fara för liv och hälsa oftast ingår i äventyran-
de av den allmänna säkerheten. På samma 
sätt är det även i fortsättningen tillåtet att an-
vända uppgifter i syfte att förebygga egen-
domsskador, om den allmänna säkerheten är 
i fara. Punkten motsvarar till sitt innehåll 
29 § 2 mom. i polisens personuppgiftslag.  

Enligt 3 mom. får man frångå kravet på än-
damålsbundenhet endast om det är nödvän-
digt att lämna ut uppgifterna för att 

- trygga statens säkerhet,  
- avvärja allvarlig fara som omedelbart ho-

tar den allmänna säkerheten,  
- förebygga eller utreda ett brott på vilket 

kan följa fängelse,  
- utreda identitet i samband med ett visst 

tulluppdrag som nödvändigt kräver att identi-
teten styrks,  

- besluta eller lämna utlåtande om en per-
sons tillförlitlighet vid beviljande eller giltig-
het av ett tillstånd, om tillståndet enligt gäl-
lande bestämmelser är beroende av sökan-
dens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, 
lämplighet eller någon liknande egenskap, 
och det för bedömningen av egenskapen 
krävs uppgifter om sökandens eller tillstånd-
shavarens brottslighet.  

Även här beaktas på motsvarande sätt som 
i 2 mom. bestämmelserna i artikel 11 i ram-
beslutet om skydd av personuppgifter. Punk-
ten motsvarar till sitt innehåll 29 § 3 mom. i 
polisens personuppgiftslag. 

Enligt 4 mom. är det inte tillåtet att använ-
da vissa uppgifter i Tullens informationssy-
stem för brottsbekämpning som avses i 3 §, i 
det underrättelseregister som avses i 4 § och i 
det register som avses i 7 § för att bedöma en 
persons tillförlitlighet i samband med till-
ståndsprövning i enlighet med 3 mom. 
5 punkten, eftersom dessa uppgifter kan vara 
alltför otillförlitliga för en adekvat tillstånds-
prövning.  

Det föreslås att 5 mom. ska innehålla den 
bestämmelse om kontroll av uppgifternas 
kvalitet som förutsätts i artikel 8 i rambeslu-
tet om skydd av personuppgifter. Enligt be-
stämmelsen ska uppgifter som lämnas ut om 
möjligt förses med information som gör det 
möjligt för mottagaren att bedöma hur kor-
rekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga 
uppgifterna är. Tullen ska också utan dröjs-
mål meddela mottagaren om det senare 
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framgår att felaktiga uppgifter har lämnats ut 
eller att uppgifter lämnats ut i strid med lag. 

Enligt 6 mom. får Tullen även lämna ut 
uppgifter genom teknisk anslutning eller som 
en datamängd till en myndighet som avses i 
3 mom. i en stat som hör till Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet. Det är möjligt att 
lämna ut uppgifter genom teknisk anslutning 
endast till en myndighet i en stat inom EES-
området.  

I 7 mom. föreskrivs om skyldigheten att 
kontrollera att nivån på mottagarens data-
skydd är tillräcklig när uppgifter lämnas ut 
utanför EU/EES-området. I artikel 13 i EU:s 
rambeslut om skydd av personuppgifter an-
ges de förutsättningar som i regel ska uppfyl-
las om personuppgifter som överförts från el-
ler gjorts tillgängliga av den behöriga myn-
digheten i en annan medlemsstat överförs till 
den behöriga myndigheten i en stat utanför 
EU eller ett internationellt organ. Enligt hu-
vudregeln i 22 § 1 mom. i personuppgiftsla-
gen får personuppgifter översändas till stater 
utanför EU:s medlemsstaters territorium eller 
EES-området endast om staten i fråga tryggar 
en tillräcklig dataskyddsnivå. I momentet 
hänvisas till dessa delar till 22 § i personupp-
giftslagen.  

27 §. Behandling av uppgifter som fåtts 
från en annan stat eller ett internationellt or-
gan. Till sitt innehåll motsvarar paragrafen 
till centrala delar och anpassad till Tullens 
behov motsvarande bestämmelser i 31 § i po-
lisens personuppgiftslag.  

I 1 mom. föreslås en bestämmelse som 
motsvarar 27 § 2 mom. i lagen om interna-
tionell rättshjälp i straffrättsliga ärenden 
(4/1994), enligt vilken man vid behandling 
av uppgifter som fåtts av en annan stat eller 
ett internationellt organ ska iaktta vad som 
bestäms om hemlighållande, tystnadsplikt, 
begränsningar i användningen av uppgifter-
na, vidare överlåtelse eller återsändande av 
överlåtet material i de villkor som den som 
lämnat ut uppgifter ställt. Med villkor avses 
antingen uttryckligen nämnda villkor eller 
vedertagen praxis för dem som är parter i in-
formationsutbytet. Bestämmelsen behövs ef-
tersom det i flera internationella överens-
kommelser och i EU:s rättsakter förutsätts att 
de villkor för användningen som den som 
lämnat ut uppgifterna ställt ska iakttas. En 

sådan skyldighet ingår bland annat i artikel 
12 i rambeslutet om skydd av personuppgif-
ter. Likaså kan enskilda stater kräva att Fin-
land iakttar vissa villkor i fråga om uppgifter 
som de lämnat ut. I gällande lagstiftning har 
sådana situationer beaktats endast i fråga om 
rättshjälp, vilket i praktiken har upplevts som 
problematiskt. I motsats till vad som anges i 
lagen om internationell rättshjälp i straffrätts-
liga ärenden, åläggs i bestämmelsen inte nå-
gon skyldighet att iaktta villkor som den som 
lämnat uppgifterna ställer på förstörande av 
materialet, utan till denna del tillämpas gäl-
lande bestämmelser om förvaringstider för 
uppgifterna. Den nämnda begränsningen be-
hövs i synnerhet för att säkerställa informa-
tionsutbytets laglighet i sådana situationer då 
det med anledning av att uppgifter erhållits 
från utlandet även lämnats ut uppgifter från 
Finland till utlandet.  

I 2 mom. föreskrivs om Tullens rätt att be-
handla uppgifter som den mottagit för andra 
ändamål än de som uppgifterna lämnades ut 
för, om inte i 1 mom. avsedda begränsningar 
har angivits för användningen av de utläm-
nade uppgifterna. Förutsättningarna motsva-
rar de förutsättningar som anges i artiklarna 
11 och 13 i rambeslutet om skydd av person-
uppgifter och som enligt förslaget också ska 
beaktas i de bestämmelser om nationell be-
handling av uppgifter som ingår i denna lag. 
I 2 mom. 1−3 punkten finns motsvarande be-
stämmelser som i 16, 26 och 27 §. Bestäm-
melserna i 4 punkten motsvarar däremot mer 
exakt ordalydelsen i artikel 11 i rambeslutet 
om skydd av personuppgifter. 

I 3 mom. införs på det sätt som förutsätts i 
artikel 13 i rambeslutet om skydd av person-
uppgifter striktare bestämmelser när det gäll-
er utlämnande av uppgifter som erhållits från 
en medlemsstat i EU till stater utanför EU el-
ler till internationella organ. I sådana situa-
tioner får uppgifter i princip lämnas ut endast 
om den medlemsstat som ursprungligen läm-
nade ut uppgifterna gett sitt samtycke till det, 
förutom om utlämnandet av uppgifterna är 
nödvändigt för att man ska kunna förhindra 
ett omedelbart och allvarligt hot mot Fin-
lands eller en annan stats allmänna säkerhet 
eller mot Finlands väsentliga intressen och 
det inte går att få samtycke i tid. Uppgifterna 
får lämnas ut endast om staten eller det inter-
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nationella organet i fråga garanterar en till-
räcklig dataskyddsnivå. Den medlemsstat 
som lämnat ut uppgifterna ska också utan 
dröjsmål informeras om att uppgifterna läm-
nats vidare.  

I 4 mom. införs en bestämmelse som förut-
sätts i artikel 15 i rambeslutet om skydd av 
personuppgifter, enligt vilken Tullen på be-
gäran ska informera den stat eller det interna-
tionella organ som lämnat ut uppgifterna om 
hur Tullen behandlar de utlämnade uppgif-
terna. Motsvarande bestämmelse föreslås 
även i 13 § 3 mom. 

I 5 mom. införs en bestämmelse som förut-
sätts i artikel 15 i rambeslutet om skydd av 
personuppgifter, enligt vilken Tullen ska re-
gistrera vilka personuppgifter som lämnats ut 
vid ett internationellt samarbete och grunder-
na för utlämnandet i syfte att garantera in-
formationsutbytets laglighet och informa-
tionssäkerheten. Informationsförmedlingen 
behöver inte registreras separat till den del 
motsvarande uppgifter kan fås ur något annat 
system eller register. 

 
7 kap. Rätt till insyn 

Enligt 24 § 2 mom. i personuppgiftslagen 
får undantag från den skyldighet att upplysa 
den registrerade om hur personuppgifterna 
behandlas som anges i 1 mom. i den paragra-
fen göras bland annat om det är nödvändigt 
för att förebygga eller utreda brott eller för en 
tillsynsuppgift som har samband med be-
skattningen eller den offentliga ekonomin. 
All behandling av personuppgifter som regle-
ras i den föreslagna lagen hör till någon av 
dessa grupper. Den registrerade behöver där-
för inte informeras om någon behandling av 
uppgifter som avses i denna lag i enlighet 
med 24 § 1 mom. i personuppgiftslagen. Av 
denna orsak innehåller inte denna lag några 
bestämmelser om skyldigheten i fråga eller 
om undantag i anslutning till den. 

28 §. Rätt till insyn. Paragrafen motsvarar 
till sitt innehåll och anpassad till Tullens 
verksamhet, organisation och informations-
system 44 § i polisens personuppgiftslag. 

I överensstämmelse med utgångspunkten i 
den allmänna personuppgiftslagstiftningen 
ska den registrerade framställa en begäran 
om rätt till insyn till den registeransvarige. 

Om det gäller de personregister som är av-
sedda för Tullens riksomfattande bruk kan en 
begäran dock i enlighet med serviceprincipen 
även framställas till en annan verksamhets-
enhet inom Tullen som bestäms av den regis-
teransvarige. Tullens verksamhetsenhet ska 
utse ett tillräckligt antal personer som beslu-
tar om utövandet av rätten till insyn och ut-
lämnandet av uppgifter i samband därmed. 
Av skäl som är förknippade med dataskyd-
det, datasäkerheten och tullverksamheten ska 
den registrerade framställa sin begäran per-
sonligen och styrka sin identitet. 

Enligt 32 § kan närmare bestämmelser om 
förfaringssättet vid utövande av rätten till in-
syn utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Genom förordning föreskrivs till exempel att 
den registrerade personligen ska framställa 
en begäran om rätten till insyn till en 
tullanstalt. Tullanstalten ska kontrollera iden-
titeten hos den som framställer begäran och 
översända begäran till de registeransvariga 
för Tullens personregister. De registeransva-
riga förser den berörda tullanstalten med så-
dana registeruppgifter om den registrerade 
som inte omfattas av inskränkningar i rätten 
till insyn. Den registrerade informeras däref-
ter om att han eller hon personligen kan kon-
trollera sina registeruppgifter vid tullanstal-
ten. Om det inte finns några anteckningar om 
personen i Tullens personregister kan han el-
ler hon informeras om detta per brev. 

29 §. Inskränkningar i rätten till insyn. Pa-
ragrafen motsvarar till sitt innehåll 23 e § i 
den nuvarande tullagen samt, anpassad till 
Tullens verksamhet, organisation och infor-
mationssystem, 45 § i polisens personupp-
giftslag. De inskränkningar i rätten till insyn 
som föreskrivs i paragrafen är dock något 
mer omfattande än vad som föreskrivs i la-
garna om de nämnda myndigheternas be-
handling av personuppgifter. Till exempel är 
rätten till insyn helt oinskränkt i fråga om 
uppgifterna i det temporära analysregister 
som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten i polisens 
personuppgiftslag. I praktiken sker dock ofta 
en inskränkning av rätten till insyn även i 
detta register med stöd av 27 § 1 mom. 
1 punkten i personuppgiftslagen. Enligt den 
finns rätt till insyn inte i fråga om sådan in-
formation som bland annat kan försvåra fö-
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rebyggande och utredning av brott om den 
lämnas ut. 

Enligt 1 mom. 1 punkten har den registre-
rade inte någon rätt till insyn i uppgifter i det 
underrättelseregister som avses i 4 §. Be-
stämmelsen motsvarar 45 § 1 mom. 1 punk-
ten i polisens personuppgiftslag.  

Enligt 2 punkten har den registrerade inte 
rätt till insyn i uppgifter som registrerats i det 
system för identifiering av registreringsskyl-
tar och containrar som avses i 6 §. Det är mo-
tiverat att inskränka rätten till insyn i syfte att 
trygga skyddet av privatlivet, så att ägare el-
ler innehavare som antecknats i fordonsre-
gistret inte genom att utöva sin rätt till insyn 
kan kontrollera resehistoriken för en person 
som har lov att använda fordonet.  

I 3 punkten föreskrivs för tydlighetens 
skull att uppgifter i temporära analysregister 
som avses i 7 § 2 mom. 2 punkten inte om-
fattas av rätten till insyn.  

I överensstämmelse med 45 § 1 mom. 
4 punkten i polisens personuppgiftslag före-
skrivs i 4 punkten att den registrerade inte 
heller har rätt till insyn i uppgifter som gäller 
klassificering, övervakning eller tillväga-
gångssätt i fråga om en person eller en gär-
ning eller som används för sammanlänkning 
och teknisk undersökning av brott. I takt med 
att databehandlingstekniken utvecklas kom-
mer en allt större del av de uppgifter som be-
hövs vid undersökningar att samlas in, be-
handlas och lagras i elektronisk form, till ex-
empel som bilder eller elektroniska ritningar, 
medan endast slutsatserna framförs i anmäl-
ningar om brott, undersökningsprotokoll och 
andra handlingar. Om den registrerade har 
rätt till insyn i denna del av uppgifterna av-
slöjas de undersökningsmetoder som Tullen 
använder i sin brottsbekämpning. I 3 § 
3 mom. 1 punkten d underpunkt om informa-
tionssystemet för brottsbekämpning beskrivs 
de uppgifter i fråga om vilka rätten till insyn 
inskränks. Även uppgifterna i det informa-
tionssystem för tullövervakning som avses i 
5 § utgör enligt bestämmelsen klassifika-
tionsuppgifter som inte omfattas av rätten till 
insyn. 

I 5 punkten föreslås att den brottsmisstänk-
tes rätt till insyn inskränks i fråga om uppgif-
ter som gäller hemliga tvångs- och informa-
tionsinhämtningsmetoder. Myndigheterna 

har under de senaste åren tagit i bruk nya un-
dersökningsmetoder och undersökningstek-
niker, och om deras användning föreskrivs 
separat i 3 kap. i lagen om brottsbekämpning 
inom Tullen och i 10 kap. i tvångsmedelsla-
gen. Användningen av hemliga informations-
inhämtningsmetoder innebär ingripande i 
medborgarnas enligt grundlagen tryggade in-
tegritetsskydd, hemfridsskydd och skydd för 
förtroliga meddelanden. Till de här inhämt-
ningsmetodernas speciella karaktär hör att 
behandling, beslutsfattande och genomföran-
de av ett ärende i anslutning till dem sker 
utan den berörda personens vetskap genom 
beslut av domstol, och bestämmelser om in-
formering av den berörda personen utfärdas 
särskilt. För övervakning av dessa metoder 
finns det ett särskilt övervakningsförfarande, 
det så kallade Salpasystemet, med hjälp av 
vilket Tullen utövar laglighetskontroll. Efter-
som hemliga tvångsmedel vidtas utan den be-
rörda personens vetskap kan inte heller upp-
gifter lämnas ut till denna person med stöd av 
personuppgiftslagen, utan dataombudsman-
nen kan på personens begäran kontrollera att 
uppgifterna behandlas lagenligt och personen 
får endast sådana uppgifter som han eller hon 
har rätt att få enligt partsoffentligheten. 

Enligt 6 punkten har den registrerade inte 
rätt till insyn i de observationsuppgifter som 
avses i 3 § 3 mom. 7 punkten. Bestämmelsen 
motsvarar 45 § 1 mom. 6 punkten i polisens 
personuppgiftslag.  

I 2 mom. föreskrivs att dataombudsmannen 
på begäran av den registrerade kan kontrolle-
ra att de uppgifter om den registrerade som 
avses i 1 mom. är lagenliga. På detta sätt sä-
kerställs att det, trots att den registrerades rätt 
till insyn har inskränkts, går att kontrollera 
om uppgifterna i ett register är lagenliga. 

 
8 kap. Särskilda bestämmelser 

30 §. Övervakning av behandlingen av per-
sonuppgifter. Paragrafens 1 mom. motsvarar, 
anpassat till Tullens uppdrag, organisation 
och informationssystem, 44 § 1 mom. i 
gränsbevakningsväsendets personuppgiftslag 
och det likalydande 5 § 3 mom. I momentet 
föreskrivs om övervakningen av informa-
tionssystemen och behandlingen av de per-
sonuppgifter som har registrerats i dessa. 
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Bestämmelsen i 2 mom. motsvarar 19 b § i 
polisens personuppgiftslag. Genom bestäm-
melsen säkerställs sekretessen och annat 
skydd för Tullens personregister och uppgif-
terna i dem genom att rätten till insyn i upp-
gifterna begränsas endast till dem som behö-
ver uppgifterna för sina arbetsuppdrag.  

Genom bestämmelsen genomförs även ar-
tikel 10 i EU:s rambeslut om skydd av per-
sonuppgifter, i vilken det förutsätts att varje 
överföring av personuppgifter ska registreras 
eller dokumenteras. Enligt bestämmelsen ska 
Tullen i syfte att garantera informationsutby-
tets laglighet och informationssäkerheten re-
gistrera vilka personuppgifter som lämnas ut 
och grunderna för utlämnandet.  

I bestämmelsen föreslås också en separat 
bestämmelse om informationssystemens tek-
niska säkerhetsnivå. Enligt den säkerställs 
uppgifterna i informationssystemen genom 
att olovlig ändring av uppgifterna och annan 
olovlig eller obehörig behandling av dem 
hindras med hjälp av ändamålsenliga och till-
räckliga säkerhetsarrangemang och andra åt-
gärder när det gäller kontrollen av användar-
rättigheter, tillsynen över användningen samt 
datanäten, informationssystemen och infor-
mationstjänsterna. 

31 §. Vite. I paragrafen föreskrivs om Tul-
lens rätt att förelägga vite för att säkerställa 
sin rätt att få uppgifter enligt 13 § 1 mom. 
1 och 8 punkten samt om rätten att döma ut 
vite. Enligt 18 § 2 mom. i tullagen kan Tul-
len i nuläget vid vite ålägga den som inte 
iakttar uppgiftsskyldigheten i samband med 
tullbeskattning enligt 1 mom. eller skyldighe-
ten att medverka enligt artikel 14 i EU:s tull-
kodex att uppfylla dessa skyldigheter. Vite 
kan inte föreläggas för att säkerställa rätten 
att få uppgifter enligt 13 § 1 mom. 1 punkten, 
varför en separat bestämmelse om detta in-
förs i lagen.  

Enligt 13 § 1 mom. 1 punkten har Tullen, 
liksom nu, rätt att ur samfunds och sam-
manslutningars register få sådana uppgifter 
om passagerare, fordons personal och övriga 
personer samt om fordon och varor som 
transporteras som behövs för att förhindra, 
avslöja och utreda tullbrott. För att tullbrotts-
bekämpning som riktas mot utrikes passage-
rar- och godstrafik ska bli framgångsrik är 
det viktigt att få tillgång till uppgifter och att 

erhålla dem i rätt tid. Eftersom det i prakti-
ken emellanåt är svårt att få uppgifter av 
transportörer är det nödvändigt att Tullen vid 
behov kan förstärka sin begäran om informa-
tion genom att förelägga och döma ut vite 
i enlighet med den föreslagna paragrafen.  

Enligt 13 § 1 mom. 8 punkten har Tullen 
rätt att av dem som utövar inkvarteringsverk-
samhet och av polisen få sådana uppgifter 
som avses i 6 § 1 mom. i lagen om inkvarte-
rings- och förplägnadsverksamhet och som 
behövs för att förhindra, avslöja och utreda 
tullbrott. Vite kan föreläggas samfund och 
sammanslutningar som avses i 13 § 1 mom. 
och dem som utövar inkvarteringsverksamhet 
och som avses i 8 punkten då dessa vägrar att 
lämna ut i bestämmelsen avsedda uppgifter 
som Tullen begär eller om de ogrundat för-
svårar tillgången till dessa uppgifter. Enligt 
8 punkten kan tullmyndigheten även få upp-
gifterna i fråga av polisen. Eftersom polisen 
inte är registeransvarig i fråga om dessa upp-
gifter kan föreläggande av vite dock inte rik-
tas mot polisen. Transportörer och aktörer 
som utövar inkvarteringsverksamhet kan 
dock inte med hjälp av vite fås att lämna ut 
uppgifter på det sätt som föreskrivs i paragra-
fen, det vill säga genom teknisk anslutning 
eller som en datamängd. Tullen bör tillsam-
mans med transportören avtala om i vilken 
form uppgifterna ska lämnas ut.  

Genom möjligheten att förelägga vite strä-
var man också efter att redan på förhand av-
värja problem som uppkommer i samband 
med Tullens rätt att få uppgifter. Bestämmel-
sen syftar också till att sporra samfund och 
sammanslutningar att i samarbete med Tullen 
skapa en smidig och välfungerande praxis 
som stämmer överens med lagens syfte och 
som säkerställer att Tullen får tillgång till de 
uppgifter som den har rätt till. 

Eftersom det i utrikes gods- och passage-
rartrafiken handlar om stora godsmängder 
och transporterna sker snabbt föreslås det i 
bestämmelsen att tullmyndigheten ska kunna 
döma ut vite redan innan beslutet om före-
läggande av vite har vunnit laga kraft. På 
motsvarande sätt krävs det att uppgifter 
snabbt kan fås av dem som utövar inkvarte-
ringsverksamhet för att åtgärder inom tull-
brottsbekämpningen ska vara effektiva och 
kunna vidtas vid rätt tidpunkt.  
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I övrigt tillämpas i fråga om vite bestäm-
melserna i viteslagen (1113/1990), i vilken 
det bland annat föreskrivs om de allmänna 
förutsättningarna för föreläggande och utdö-
mande av vite, vitesbeloppet, hörande av 
part, preskription av vite och ändringssökan-
de. Enligt viteslagen får ändringar i Tullens 
beslut om föreläggande och utdömande av 
vite sökas i enlighet med vad som föreskrivs 
i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

32 §. Närmare bestämmelser och föreskrif-
ter. I paragrafen föreskrivs om befogenheten 
att genom förordning av statsrådet utfärda 
närmare bestämmelser om förfaringssätten 
vid öppnande av teknisk anslutning enligt 
denna lag, vid beslut om utlämnande av upp-
gifter och vid utövande av rätten till insyn 
samt vid övervakningen av behandlingen av 
personuppgifter enligt 30 §. 

33 §. Ikraftträdande och övergångsbe-
stämmelse. Lagen föreslås träda i kraft så fort 
som möjligt. Det är viktigt att lagen träder i 
kraft fort, så att de metoder och system som 
tillämpas vid behandlingen av personuppgif-
ter inom Tullen kan göras förenliga med kra-
ven i det nya VITJA-systemet, som polisen 
för närvarande håller på och utvecklar, i en-
lighet med den planerade tidtabellen.  

I 2 mom. föreslås en övergångsbestämmel-
se enligt vilken informationssystemen och 
databehandlingen i samband med dem ska 
uppfylla de förutsättningar som föreskrivs 
inom fyra år efter lagens ikraftträdande. Den 
tidsgräns som fastställs i övergångsbestäm-
melsen är densamma som i lagen om ändring 
av lagen om behandling av personuppgifter i 
polisens verksamhet, som trädde i kraft i bör-
jan av 2014.  

I 3 mom. föreskrivs att om det i annan lag-
stiftning hänvisas till bestämmelser om be-
handling av personuppgifter i tullagen avser 
hänvisningen bestämmelserna i lagen om be-
handling av personuppgifter inom Tullen.  

 
 

1.2 Tullagen 

1 §. Bestämmelser om hanteringen av per-
sonuppgifter inom Tullen ingår i fortsätt-
ningen i lagen om hantering av personuppgif-
ter inom Tullen. Bestämmelserna i tullagen 
om hantering av personuppgifter inom Tullen 

och om Tullens personregister upphävs ge-
nom denna lag. De paragrafer som ska upp-
hävas är 21—23, 23 a—23 e och 24 §, mel-
lanrubrik före dem samt 26, 26 a och 27 § 
samt 28 § 1 och 2 mom. 

2 §. I paragrafen föreskrivs om lagens 
ikraftträdande. Avsikten är att lagen ska träda 
i kraft samtidigt som lagen om behandling av 
personuppgifter inom Tullen, det vill säga så 
fort som möjligt. 

 
 

1.3 Tvångsmedelslagen 

10 kap. Hemliga tvångsmedel 

56 §. Användning av överskottsinforma-
tion. I 4 mom. i paragrafen införs en ändring 
som innebär att man i fråga om användning-
en av överskottsinformation som får använ-
das för att utreda ett brott förutom till 
polislagen även hänvisar till 3 kap. 53 § i la-
gen om brottsbekämpning inom Tullen, som 
i fortsättningen innehåller de bestämmelser 
om detta som gäller för Tullen (RP 174/2014 
rd). 

57 §. Utplåning av information. Paragra-
fen ändras så att överskottsinformation enligt 
de förutsättningar som föreskrivs i bestäm-
melsen förutom i ett register som avses i po-
lisens personuppgiftslag även får lagras i ett 
register som avses i lagen om behandling av 
personuppgifter inom Tullen. Samtidigt kor-
rigeras de felaktiga laghänvisningen i para-
grafens 1 mom., eftersom avsikten är att 
hänvisa till kapitlet i fråga. 

 
 

1.4 Lag om samarbete mellan polisen, 
Tullen och gränsbevakningsväsendet 

6 §. Behandlingen av uppgifter vid PTG- 
kriminalunderrättelseenheterna. I 1 mom. fö-
reslås en närmast teknisk ändring som inne-
bär att man i fråga om det tillfälliga registret 
för brottsanalys i momentet i fortsättningen, i 
stället för till tullagen, hänvisar till lagen om 
behandling av personuppgifter inom Tullen, i 
vilken det i 7 § ingår bestämmelser om tem-
porära brottsanalysregister. 
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1.5 Lag om behandling av personuppgif-
ter vid verkställighet av straff 

16 §. Utlämnande av uppgifter ur verkstäl-
lighetsregistret samt övervaknings- och verk-
samhetsregistret. I 1 mom. 8 punkten införs 
en ändring som innebär att man beaktar de 
ändringar som införts i lagen om Tullens or-
ganisation och att ordet tullmyndigheterna 
ändras till Tullen. Vidare införs i punkten en 
hänvisning till 16 § 1 mom. i lagen om be-
handling av personuppgifter inom Tullen, i 
vilken det föreskrivs om Tullens rätt att an-
vända uppgifter i sina register även för andra 
ändamål än de som uppgifterna har samlats 
in och registrerats för enligt de förutsättning-
ar som anges i bestämmelsen. 

 
1.6 Lag om kontroller av kontanta me-

del som förflyttas över Europeiska 
gemenskapens gräns 

2 §. Behörig myndighet. I paragrafen införs 
en ändring som innebär att de ändringar som 
införts i lagen om Tullens organisation beak-
tas och ordet tullverket ändras till Tullen.  

3 §. Anmälan. I 1 mom. införs en ändring 
som innebär att de ändringar som införts i la-
gen om Tullens organisation beaktas och or-
det Tullstyrelsen ändras till Tullen. 

7 §. Registrering av information och in-
formationens offentlighet. Paragrafens hän-
visning till tullagen ändras till en hänvisning 
till 5 § i lagen om behandling av personupp-
gifter inom Tullen. 

8 §. Utlämnande av information. I paragra-
fen införs en ändring som innebär att de änd-
ringar som införts i lagen om Tullens organi-
sation beaktas och ordet Tullstyrelsen ändras 
till Tullen. 

 
 

1.7 Lag om Enheten för utredning av 
grå ekonomi 

12 §. Behandling av personuppgifter och 
rätt till insyn. Paragrafens hänvisning till 
tullagen i fråga om inskränkning av rätten till 
insyn ändras till en hänvisning till 29 § i la-
gen om behandling av personuppgifter inom 
Tullen. 

 

1.8 Värnpliktslagen 

96 §. Rätt att få uppgifter av en myndighet, 
en sammanslutning och en privatperson. Till 
1 mom. fogas en ny 15 punkt, i vilken det fö-
reskrivs att den registeransvarige har rätt att 
även av Tullen få uppgifter som är nödvän-
diga för värnpliktsregistret om tjänsteåtgär-
der som Tullen vidtagit mot den värnpliktige 
till följd av misstanke om tullbrott och om 
påföljder för den värnpliktige, såvida uppgif-
terna är av betydelse för bedömningen av den 
värnpliktiges lämplighet för utbildning och 
uppgifter enligt 38 § i värnpliktslagen samt 
för bedömning av lämpligheten för placer-
ingen av den värnpliktige och ordnandet av 
hans tjänstgöring. 

 
1.9 Lag om genomförande av vissa be-

stämmelser i beslutet om Europol 

6 §. Upptagande av signalement. Det är 
fråga om en teknisk ändring genom vilken 
hänvisningen till tullagen i 3 mom. ändras till 
en hänvisning till lagen om behandling av 
personuppgifter inom Tullen. 

 
 

1.10 Lag om genomförande av vissa be-
stämmelser i beslutet om Eurojust 

10 §. Utlämnande av personuppgifter till 
Eurojust. Det är fråga om en teknisk ändring 
genom vilken hänvisningen till tullagen i 
2 mom. ändras till en hänvisning till lagen 
om behandling av personuppgifter inom Tul-
len. 

 
 

1.11 Lag om det nationella genomföran-
det av de bestämmelser som hör till 
området för lagstiftningen i rådets 
rambeslut om förenklat informa-
tions- och underrättelseutbyte mel-
lan de brottsbekämpande myndighe-
terna i Europeiska unionens med-
lemsstater och om tillämpning av 
rambeslutet 

3 §. Defitioner av information och under-
rättelser. Det är fråga om en teknisk ändring 
genom vilken hänvisningen till tullagen i 1 
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mom. 2 punkten ändras till en hänvisning till 
2 kap. i lagen om behandling av personupp-
gifter inom Tullen. I 4 mom. stryks hänvis-
ningen till 28 § i tullagen, som regeringen i 
sin proposition RP 174/2014 rd om brottsbe-
kämpning inom Tullen föreslår ska strykas. 
I samma punkt införs även en hänvisning till 
2 kap. 14 § i lagen om brottsbekämpning 
inom Tullen, som föreslås i regeringsproposi-
tion 174/2014.  

4 §. Behöriga brottsbekämpande myndig-
heter. Det är fråga om en teknisk ändring 
som innebär att man beaktar de ändringar 
som införts i lagen om Tullens organisation 
och ordet tullverket ändras till Tullen.  

5 §. Utlämnande av information och un-
derrättelser på begäran. I 2 och 3 mom. görs 
en snarast teknisk ändring genom vilken 
hänvisningen till bestämmelserna i tullagen 
ändras till en hänvisning till lagen om be-
handling av personuppgifter inom Tullen. 

6 §. Utlämnande av information och un-
derrättelser på eget initiativ. I bestämmelsen 
i 2 mom. om förutsättningarna för utlämnan-
de av information och underrättelser införs 
en hänvisning till 17 § i lagen om behandling 
av personuppgifter inom Tullen. Hänvisning-
en till 25 § i tullagen kvarstår, men hänvis-
ningarna till 26 och 26 a § stryks. I 3 mom. 
görs en snarast teknisk ändring genom vilken 
hänvisningen till bestämmelserna i tullagen 
ändras till en hänvisning till 18 § i lagen om 
behandling av personuppgifter inom Tullen. 

 
 

1.12 Lag om fordonstrafikregistret 

17 §. Sekretessbelagda uppgifter och ut-
lämnande av dem. Till 2 mom. fogas en ny 
17 punkt, i vilken det föreskrivs om Tullens 
rätt att utan hinder av sekretessbestämmel-
serna få sekretessbelagda uppgifter i registret 
för tullövervakning, beskattning och indriv-
ning samt för att förhindra, avslöja och utre-
da tullbrott. I 16 punkten görs en teknisk 
ändring till följd av tillägget. Denna bestäm-
melse motsvarar bestämmelsen i 13 § 1 
mom. 3 punkten i lagen om behandling av 
personuppgifter inom Tullen, som föreslås i 
denna proposition. 

 

1.13 Lag om sjöfartskydd på vissa fartyg 
och i hamnar som betjänar dem och 
om tillsyn över skyddet 

17 §. Teknisk övervakning. Paragrafen änd-
ras så att man i 1 mom. i fråga om den tek-
niska övervakningen inför en hänvisning 
även till sådan teknisk övervakning som av-
ses i 20 b § i tullagen. I 2 mom. görs en tek-
nisk ändring till följd av lagen om Tullens 
organisation som innebär att ordet tullverket 
ändras till Tullen. Hänvisningen till tullagen i 
3 mom. ersätts med en hänvisning till lagen 
om behandling av personuppgifter inom Tul-
len, som föreslås i denna proposition.  

 
 

1.14 Lag om en marknadsordning för 
jordbruksprodukter 

46 g §. Registrering, användning och ut-
lämnande av uppgifter som hänför sig till sa-
luföring. Hänvisningen till tullagen i 2 mom. 
ändras till en hänvisning 2 kap. i lagen om 
behandling av personuppgifter inom Tullen. 

 
1.15 Lag om ändring av 91 § i lagen om 

militär disciplin och brottsbekämp-
ning inom försvarsmakten 

91 §. Rätt att få uppgifter ur vissa myndig-
heters register vid förebyggande och avslö-
jande av brott. I paragrafen hänvisas i stället 
för till tullagen till det informationssystem 
för brottsbekämpning som avses i 3 § i lagen 
om behandling av personuppgifter inom Tul-
len. 

 
 

2  Närmare bestämmelser  

Om befogenheten att utfärda närmare be-
stämmelser föreskrivs i 8 kap. 32 § i lagen 
om behandling av personuppgifter inom Tul-
len. Statsrådet kan genom en förordning fö-
reskriva om förfaringssätten vid öppnande av 
teknisk anslutning, vid beslut om utlämnande 
av uppgifter och vid utövande av rätten till 
insyn samt vid övervakningen av behand-
lingen av de personuppgifter som avses i 
30 §. 
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3  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 maj 
2015. Lagen om behandling av personuppgif-
ter inom Tullen innehåller en övergångsbe-
stämmelse, enligt vilken informationssyste-
men och databehandlingen i samband med 
dem ska uppfylla de förutsättningar som fö-
reskrivs i lagen inom fyra år efter lagens 
ikraftträdande. 

 
 

4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 
lagst i f tningsordning 

4.1 Allmänt 

Av de lagar som föreslås har lagen om be-
handling av personuppgifter inom Tullen be-
tydelse när det gäller 10 § 1 mom. och 12 § 
2 mom. i grundlagen.  

Enligt 10 § 1 mom. i grundlagen är vars 
och ens privatliv, heder och hemfrid trygga-
de. Närmare bestämmelser om skydd för per-
sonuppgifter ska utfärdas genom lag. Till de 
delar det inte föreskrivs något annat i de fö-
reslagna lagarna tillämpas personuppgiftsla-
gen som allmän lag. I den nya lag som före-
slås beaktas särskilda bestämmelser som är 
nödvändiga med tanke på Tullens verksam-
het, varför bestämmelserna innehåller avvi-
kelser från den behandling av personuppgif-
ter som föreskrivs i personuppgiftslagen. 

I propositionen föreslås det till många delar 
att bestämmelserna om uppgifter som införs i 
ett register ska preciseras i fråga om deras 
användningsändamål och informationsinne-
håll. Regleringen blir på lagnivå mera täck-
ande än tidigare, vilket kan anses vara posi-
tivt med tanke på integritetsskyddet.  

Med tanke på det integritetsskydd som av-
ses i 10 § 1 mom. i grundlagen är en av de 
viktigaste ändringar som föreslås rätten att 
registrera observationsuppgifter samt 
överskottsinformation som erhållits genom 
hemliga metoder för inhämtande av informa-
tion.  

 
 
 

4.2 Observationsuppgifter som registre-
ras i Tullens informationssystem för 
brottsbekämpning 

Det föreslås att man i Tullens informa-
tionssystem för brottsbekämpning ska få re-
gistrera observationer som gjorts av tullmän 
eller uppgifter som anmälts till Tullen i an-
slutning till händelser eller personer som ut-
ifrån omständigheterna eller en persons ho-
telser eller uppträdande i övrigt med fog kan 
bedömas ha samband med brottslig verksam-
het.  

Genom de föreslagna bestämmelserna in-
griper man i det skydd för personuppgifter 
och det integritetsskydd som garanteras i 
10 § i grundlagen. Grundlagsutskottet har i 
praktiken ansett att det med tanke på skyddet 
för personuppgifter är viktigt att det före-
skrivs åtminstone om registreringens syfte, 
innehållet i de registrerade personuppgifter-
na, de tillåtna användningsändamålen inklu-
sive rätten att lämna ut uppgifterna, förva-
ringstiden för uppgifter i personregister och 
de registrerades rättssäkerhet (GrUU 25/1998 
rd). Regleringen av dessa faktorer på lagnivå 
ska dessutom vara heltäckande och detalje-
rad. Konsekvenserna av att föreskriva i lag 
sträcker sig enligt utskottet också till möjlig-
heten att lämna ut personuppgifter genom 
teknisk anslutning (till exempel GrUU 
12/2002 rd och GrUU 14/2008 rd).  

Den information som rapporterats till Tul-
len eller som en tullman har inhämtat ska på 
grund av de rådande förhållandena eller per-
sonernas beteende med fog kunna bedömas 
ha koppling till kriminell verksamhet. Det fö-
reslås att uppgifterna tas bort senast sex må-
nader efter att de införts i systemet. 

 
4.3 Registrering av överskottsinforma-

tion som erhållits med hemliga in-
formationsinhämtningsmetoder  

Uppgifter som erhållits med hemliga in-
formationsinhämtningsmetoder får endast re-
gistreras i det fall att den uppgift som regi-
streras gäller ett brott och inhämtandet av 
uppgiften i fråga kan förhindra eller avslöja 
brottet eller om uppgiften behövs för att för-
hindra ett sådant brott som avses i 15 kap. 
10 § i strafflagen. Dessutom får uppgifterna 
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endast förvaras i enlighet med 19 § 1 mom. 
8 punkten i lagen om behandling av person-
uppgifter inom Tullen. 

På ovan nämnda grunder ska det anses att 
de föreslagna lagarna kan stiftas i vanlig lag-
stiftningsordning. Regeringen anser det dock 
vara önskvärt att grundlagsutskottets utlåtan-

de om propositionen inhämtas när proposi-
tionen behandlas av riksdagen. 

 
 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 

1. 

Lag 

om behandling av personuppgifter inom Tullen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på automatisk behand-
ling av personuppgifter som behövs för sköt-
seln av de uppdrag som i lag föreskrivs för 
Tullen och på annan behandling av person-
uppgifter, då de utgör eller är avsedda att ut-
göra ett personregister eller en del av ett så-
dant. Tullen har på det sätt som anges i denna 
lag rätt att utöver personuppgifter få andra 
uppgifter som behövs för skötseln av upp-
drag som i lag föreskrivs för Tullen. Om inte 
något annat föreskrivs i denna lag tillämpas 
på behandlingen av personuppgifter person-
uppgiftslagen (523/1999) och lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). Utöver vad som föreskrivs i 
denna lag iakttas vid behandlingen av per-
sonuppgifter internationella avtal som är bin-
dande för Finland. 
 

2 §  

Definitioner 

I denna lag avses med  
1) tullbrott 
a) brott som innebär överträdelse av en så-

dan bestämmelse i tullagen (1466/1994) eller 
någon annan lag vars iakttagande Tullen ska 
övervaka eller som Tullen ska verkställa, el-
ler överträdelse av bestämmelser och före-
skrifter som utfärdats med stöd av denna,  

b) hindrande av tjänsteman enligt 16 kap. 
3 § i strafflagen (39/1889) i fråga om tullman 
och tredska mot tullman enligt 16 kap. 4 b § 
i den lagen, 

c) olaga befattningstagande med infört 
gods enligt 46 kap. 6 och 6 a § i strafflagen, 

d) sådant brott i vilket ingår import, export 
eller transitering genom Finland av egendom, 

2) tullbrottsbekämpning förhindrande, av-
slöjande och utredande av tullbrott, 

3) förhindrande av tullbrott åtgärder som 
syftar till att förhindra tullbrott, försök till 
tullbrott och förberedelse till tullbrott, eller 
till att avbryta ett redan påbörjat tullbrott el-
ler begränsa den direkta skada eller fara som 
brottet medför, 

4) avslöjande av tullbrott åtgärder som syf-
tar till att klarlägga om det för inledande av 
förundersökning finns en i 3 kap. 3 § 1 mom. 
i förundersökningslagen (805/2011) avsedd 
grund,  

5) utredande av tullbrott förundersökning 
av tullbrott, 

6) tullåtgärd tjänsteåtgärd som hör till Tul-
lens behörighet, med undantag för förunder-
sökning av tullbrott. 

 
 

2 kap. 

Tullens informationssystem och övriga 
personregister 

3 §  

Informationssystemet för brottsbekämpning 

Informationssystemet för brottsbekämp-
ning är ett permanent personregister som är 
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avsett för Tullens riksomfattande bruk och 
som förs med hjälp av automatisk databe-
handling. Informationssystemet för brottsbe-
kämpning får innehålla endast sådana per-
sonuppgifter som Tullen måste behandla för 
att kunna utföra de övervaknings- och brotts-
bekämpningsuppgifter som föreskrivs för den 
i lag.  

Av de uppgifter som gäller identiteten i 
fråga om den som är misstänkt för ett brott 
som undersöks av Tullen eller den som är fö-
remål för en tullövervakningsåtgärd eller för 
tullbrottsbekämpning eller tvångsmedel och 
den som gjort anmälan, den som uppträder 
som vittne eller målsägande eller den som 
har något annat samband med ärendet får föl-
jande uppgifter registreras i informationssy-
stemet då de behövs med tanke på ändamålet 
med informationssystemet: namn, födelseda-
tum, personbeteckning, kön, modersmål, 
medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, 
nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, 
födelsehemkommun, hemkommun, yrke, 
adress och telefonnummer eller annan kon-
taktinformation, uppgift om att personen av-
lidit eller om dödförklaring av personen, det 
klientnummer som en myndighet gett, i fråga 
om en utländsk person föräldrarnas namn och 
adress, uppgifterna i resedokument samt öv-
rig behövlig information som gäller inresa 
och passerande av gräns. 

I informationssystemet får även annan be-
hövlig information som inhämtats för Tullens 
skötsel av övervaknings- och brottsbekämp-
ningsuppgifter registreras enligt följande: 

1) för utförande och registrering av och in-
formationssökning för undersökningar och 
handräckningsuppdrag, undersöknings- och 
handräckningsuppgifter som fåtts vid förun-
dersökning enligt förundersökningslagen, i 
samband med Tullens övervaknings- och 
brottsbekämpningsåtgärder, vid samarbete 
som avses i lagen om samarbete mellan poli-
sen, tullen och gränsbevakningsväsendet 
(687/2009), vid ett handräckningsuppdrag el-
ler vid tillämpning av tvångsmedelslagen 
(806/2011) enligt följande: 

a) numret på en anmälan om brott eller en 
anmälan om någon annan händelse, tid och 
plats för händelsen, anmälningstidpunkten, 
brottsbeteckningar och andra beteckningar, 
tidpunkten för åtalspreskription av det grövs-

ta brottet, utredande enhet, utredarna, under-
sökningsläget, beslut som Tullen fattat för att 
avsluta ett ärende, identifieringsuppgift om 
avgörande av åklagare eller domstol och 
uppgift om någon har dömts till straff, om 
det fattats beslut om åtalseftergift eller doms-
eftergift, om ett åtal förkastats, lämnats där-
hän eller avskrivits samt uppgift om ett avgö-
randes laga kraft, 

b) uppgifter om tvångsmedel, åtgärder för 
tullövervakning och tullbrottsbekämpning 
samt olika faser i förundersökningen, 

c) uppgifter om andra behövliga beskriv-
ningar, omständigheter och specificeringar 
som hänför sig till Tullens uppgifter, åtgärder 
eller händelser, 

d) för klassificering och analys av tillväga-
gångssättet vid brott, uppgifter som beskriver 
klassificeringen av gärningsmannen, händel-
sen eller gärningen samt uppgifter som be-
hövs för sammanlänkning och teknisk under-
sökning av brott, 

2) uppgifter om observationer som gjorts 
av tullmän eller uppgifter som anmälts till 
Tullen i anslutning till händelser eller perso-
ner som utifrån omständigheterna eller en 
persons hotelser eller uppträdande i övrigt 
med fog kan bedömas ha samband med 
brottslig verksamhet (observationsuppgifter). 

 
 

4 §  

Underrättelseregistret 

Underrättelseregistret är ett permanent per-
sonregister som är avsett för Tullens riksom-
fattande bruk och som förs med hjälp av au-
tomatisk databehandling. För registret får 
samlas in och i registret införas uppgifter 
som behövs för att förhindra, avslöja och ut-
reda tullbrott samt föra dessa brott till åtals-
prövning och som gäller personer som skäli-
gen kan misstänkas  

1) göra sig skyldiga eller ha gjort sig skyl-
diga till ett brott på vilket kan följa fängelse, 
eller 

2) medverka eller ha medverkat till ett brott 
på vilket kan följa fängelse i minst ett år. 

Av de uppgifter som gäller en persons 
identitet får följande uppgifter som behövs 
med tanke på informationssystemets ändamål 
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registreras: namn, födelsedatum, personbe-
teckning, kön, modersmål, medborgarskap, 
avsaknad av medborgarskap, nationalitet, 
hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehem-
kommun, hemkommun, yrke, adress och te-
lefonnummer eller annan kontaktinformation, 
ljud- och bildupptagningar av personen samt 
identifieringsuppgifter som grundar sig på 
personens fysiska egenskaper, uppgift om att 
personen avlidit eller om dödförklaring av 
personen, det klientnummer som en myndig-
het gett, i fråga om en utländsk person för-
äldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett 
resedokument samt övrig behövlig informa-
tion som gäller inresa och passerande av 
gräns, uppgifter som är nödvändiga för att 
trygga säkerheten för en person eller en 
myndighets säkerhet i arbetet samt uppgifter 
om ett misstänkt brott, uppgifter om fordon 
som används i samband med ett misstänkt 
brott samt uppgifter om ett affärsföretag som 
har anknytning till ett misstänkt brott. 
 

5 §  

Informationssystemet för tullövervakning 

Informationssystemet för tullövervakning 
är ett permanent personregister som är avsett 
för Tullens riksomfattande bruk och som förs 
med hjälp av automatisk databehandling. För 
systemet får samlas in och i systemet regi-
streras och i övrigt behandlas uppgifter som 
behövs för tullövervakningen och som gäller 
anmälningar och annan information som 
lämnats till Tullen med stöd av lag eller för-
ordning, uppgifter om tullövervakningsåtgär-
der som vidtagits och om fortsatta åtgärder 
som framförts på basis av dem samt identifi-
eringsuppgifter om straffanspråk som fram-
förts på basis av en inspektion eller identifie-
ringsuppgifter om en utredningsbegäran eller 
polisanmälan som gjorts. 

Av de uppgifter som gäller en persons 
identitet får följande uppgifter registreras: 
namn, födelsedatum, personbeteckning, 
adress och telefonnummer eller annan kon-
taktinformation, medborgarskap samt i fråga 
om en utländsk person även uppgifterna i re-
sedokument. I systemet får även registreras 
ett fordons registreringsnummer. 
 

6 § 

Systemet för identifiering av registrerings-
skyltar och containrar 

Systemet för identifiering av registrerings-
skyltar och containrar är ett permanent in-
formationssystem för att förhindra och utreda 
brott samt föra dessa brott till åtalsprövning. 
Systemet är avsett för Tullens riksomfattande 
bruk och förs med hjälp av automatisk data-
behandling. I systemet införs registeruppgif-
ter och övriga identifieringsuppgifter som 
fåtts genom teknisk övervakning vid gräns-
övergångsställena vid Finlands riksgränser 
samt bilder på fordon och containrar som ta-
gits i samband med teknisk övervakning. 

 
 

7 § 

Tullens övriga personregister 

Förutom de i 3—6 § avsedda permanenta 
riksomfattande informationssystem och re-
gister som förs med hjälp av automatisk da-
tabehandling kan det finnas temporära eller 
manuella personregister för Tullens riksom-
fattande bruk. Registren kan innehålla per-
sonuppgifter som Tullen måste behandla för 
att kunna utföra de övervaknings- och brotts-
bekämpningsuppdrag som föreskrivs för den 
i lag. 

För att användas av en eller flera av Tul-
lens verksamhetsenheter kan det inrättas 

1) andra informationssystem och personre-
gister än sådana som avses i 3—6 §, 

2) ett temporärt register för sådan brotts-
analys som behövs för att förhindra, avslöja 
eller utreda sådana tullbrott som kan leda till 
fängelse, i vilket får samköras, lagras och 
i övrigt behandlas uppgifter i de informa-
tionssystem och personregister inom Tullen 
som avses i 3—6 §, uppgifter som i samband 
med utförandet av ett enskilt tulluppdrag har 
inhämtats genom kriminalunderrättelseverk-
samhet, observation eller iakttagelser, samt 
andra nödvändiga uppgifter som Tullen har 
rätt att få enligt 13 §. 

I personregister som inrättats enligt 1 och 
2 mom. får endast uppgifter som behövs för 
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skötseln av uppdragen i fråga samlas in och 
registreras.  
 
 

8 § 

Inrättande av personregister och registeran-
svarig 

För inrättande av andra än de i 3—6 § av-
sedda informationssystemen och personre-
gistren krävs ett skriftligt beslut. Om inrät-
tande av personregister som avses i 7 § 
1 mom. beslutar Tullens bevakningsavdel-
ning och om inrättande av personregister som 
avses i 7 § 2 mom. den verksamhetsenhet vid 
Tullen som svarar för registret. I beslutet om 
inrättande ska personregistrets ändamål an-
ges. 

När ett riksomfattande personregister som 
avses i 7 § 1 mom. inrättas eller väsentligt 
ändras ska dataombudsmannen underrättas 
senast en månad innan registret inrättas eller 
ändras. 

Personregister som avses i 3—6 § och 7 § 
1 mom. förvaltas av Tullens bevakningsav-
delning och personregister som avses i 7 § 
2 mom. av den verksamhetsenhet vid Tullen 
som svarar för registret.  
 
 

3 kap. 

Specialbestämmelser om behandling av 
personuppgifter 

9 § 

Behandling av känsliga uppgifter 

Uppgifter som avses i 11 § 3 punkten i per-
sonuppgiftslagen får samlas in för och regi-
streras i Tullens personregister och i övrigt 
behandlas, om de behövs med tanke på re-
gistrets ändamål. 

Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 och 4—
6 punkten i personuppgiftslagen får samlas in 
för och registreras i Tullens personregister 
och i övrigt behandlas om det är nödvändigt 
för att ett visst uppdrag som hör till Tullen 
ska kunna fullgöras.  
 

10 § 

Skydd av identifieringsuppgifter som grundar 
sig på fysiska egenskaper 

Vid registrering eller annan behandling av 
sådana identifieringsuppgifter i elektronisk 
form som grundar sig på en persons fysiska 
egenskaper ska den registeransvarige särskilt 
sörja för dataskyddet för dessa identifie-
ringsuppgifter.  

Vid registrering eller annan behandling av 
identifieringsuppgifter som grundar sig på en 
persons fysiska egenskaper ska det ses till att 

1) de informationssystem, maskinvaror och 
programvaror som används för identifiering 
och för behandling av identifieringsuppgif-
terna är säkra, 

2) identifieringsuppgifterna är skyddade 
mot obehörig åtkomst och mot kränkningar, 
modifieringar och förfalskningar som avser 
identifieringsuppgifternas konfidentialitet 
och integritet samt annan behandling som 
sker av misstag eller i strid med lag, och 

3) det vid identifiering och vid behandling 
av identifieringsuppgifter genomförs nöd-
vändiga tekniska och organisatoriska åtgär-
der för att säkerställa att identifieringen och 
behandlingen kan genomföras på ett sätt som 
tryggar dataskyddet och integritetsskyddet. 

Den registeransvarige ska svara för det 
ovan avsedda dataskyddet också i fråga om 
en tredje part som på uppdrag av den regis-
teransvarige registrerar identifieringsuppgif-
ter som grundar sig på en persons fysiska 
egenskaper. 
 

11 § 

Behandling av överskottsinformation som er-
hållits med hemliga metoder för inhämtande 

av information 

Överskottsinformation som erhållits med 
sådana hemliga metoder för inhämtande av 
information som avses i 3 kap. i lagen om 
brottsbekämpning inom Tullen (   /    ) samt 
överskottsinformation som erhållits med så-
dana hemliga tvångsmedel som avses i 10 § i 
tvångsmedelslagen får registreras i de infor-
mationssystem och personregister som avses 
i 3 och 4 § samt i 7 § 2 mom. 2 punkten. 
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Bestämmelser om användning av 
överskottsinformation finns i 3 kap. 53 § i 
lagen om brottsbekämpning inom Tullen och 
bestämmelser om användning av 
överskottsinformation som erhållits med så-
dana metoder för inhämtande av information 
som avses i kap. 10 i tvångsmedelslagen 
finns i 10 kap. 56 § i tvångsmedelslagen. 

 
12 § 

Behandling av uppgifter som inte hänför sig 
till ett visst uppdrag  

Information som inhämtats i samband med 
ett visst tulluppdrag och som behövs för att 
de uppdrag för Tullen som föreskrivs i lag 
ska kunna utföras, men som inte hänför sig 
till uppdraget eller till ett annat pågående 
uppdrag, får samlas in för och registreras 
som observationsuppgift endast i personre-
gister enligt 3 § och i personregister som av-
ses i 4 § och 7 § 2 mom. 2 punkten, i enlighet 
med de förutsättningar som anges i de be-
stämmelserna. 

När uppgifter registreras ska de i den mån 
det är möjligt åtföljas av en bedömning av 
uppgiftslämnarens tillförlitlighet och uppgif-
ternas riktighet. 
 

13 § 

Tullens rätt att få uppgifter ur vissa register 
och informationssystem  

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag har Tullen trots sekretessbestäm-
melserna rätt att i enlighet med vad som avta-
las om saken med den registeransvarige, ur 
vissa register och genom teknisk anslutning 
eller som en datamängd få och i övrigt be-
handla sådan information som Tullen behö-
ver för att utföra sina uppdrag eller föra sina 
personregister, enligt följande:  

1) ur samfunds och sammanslutningars 
personregister och övriga register för tull-
brottsbekämpning behövliga uppgifter om 
passagerare, fordons personal samt om for-
don och varor som transporteras,  

2) ur Skatteförvaltningens datasystem så-
dana uppgifter jämte identifieringsuppgifter 
om den skattskyldige, som behövs för be-

skattning och indrivning samt för tullbrotts-
bekämpning, 

3) ur det fordonstrafikregister som avses 
i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 
sådana uppgifter som behövs för tullöver-
vakning, beskattning och indrivning samt för 
tullbrottsbekämpning, 

4) ur Patent- och registerstyrelsens handels-
register sådana uppgifter om anmälningar 
och meddelanden som gäller näringsidkare 
och som behövs för tullövervakning, beskatt-
ning och indrivning samt för tullbrottsbe-
kämpning, 

5) ur polisens personregister sådana upp-
gifter som behövs för tullövervakning och för 
tullbrottsbekämpning samt för Tullens övriga 
uppdrag i enlighet med de ändamål som upp-
gifterna har samlats in och registrerats för 
samt för andra ändamål än de som uppgifter-
na har samlats in och registrerats för när det 
gäller de fall som avses i 16 § 1 mom., 

6) ur gränsbevakningsväsendets personre-
gister sådana uppgifter som behövs för tull-
övervakning och för tullbrottsbekämpning 
samt för Tullens övriga uppdrag i enlighet 
med de ändamål som uppgifterna har samlats 
in och registrerats för samt för andra ändamål 
än de som uppgifterna har samlats in och re-
gistrerats för när det gäller de fall som avses i 
16 § 1 mom., 

7) ur Brottspåföljdsmyndighetens person-
register sådana uppgifter som behövs för 
tullbrottsbekämpning samt för andra ändamål 
än de som uppgifterna har samlats in och re-
gistrerats för när det gäller de fall som avses i 
16 § 1 mom., 

8) av dem som utövar inkvarteringsverk-
samhet och av polisen sådana uppgifter som 
avses i 6 § 1 mom. i lagen om inkvarterings- 
och förplägnadsverksamhet (308/2006) och 
som behövs för tullbrottsbekämpning, 

9) sådana uppgifter som avses i 13—17 § 
i lagen om befolkningsdatasystemet och Be-
folkningsregistercentralens certifikattjänster 
(661/2009) och som behövs för tullövervak-
ning, beskattning och indrivning samt för 
tullbrottsbekämpning, 

10) ur det bötesregister som avses i lagen 
om verkställighet av böter (672/2002) sådana 
uppgifter om brott och straffrättsliga påfölj-
der som behövs för de ändamål som anges i 
50 § i den lagen, samt ur det straffregister 
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som avses i straffregisterlagen (770/1993) 
uppgifter om personer och juridiska personer 
för de ändamål som anges i 4 och 4 a § i den 
lagen, 

11) av justitieförvaltningsmyndigheterna 
uppgifter om personer som är efterlysta av 
justitieförvaltningen, ur det register över av-
göranden och meddelanden om avgöranden 
som avses i lagen om justitieförvaltningens 
riksomfattande informationssystem 
(372/2010) uppgifter om avgöranden i brott-
mål och om avgörandenas laga kraft och ur 
det rikssystem för behandling av diarie- och 
ärendehanteringsuppgifter som avses i den 
lagen uppgifter om brottmål som är eller har 
varit anhängiga vid åklagarmyndigheter eller 
domstolar,  

12) ur utrikesministeriets informationssy-
stem uppgifter om dem som hör till persona-
len vid diplomatiska beskickningar och kon-
sulat som representerar den utsändande sta-
ten i Finland och om dem som hör till perso-
nalen vid en internationell organisations or-
gan i Finland eller något annat internationellt 
organ i samma ställning samt om dessa per-
soners familjemedlemmar och om dem som 
är i privat tjänst hos dessa personer, för utfö-
rande av de uppdrag som föreskrivs för Tul-
len i utlänningslagen (301/2004) och för tull-
övervakning samt för tullbrottsbekämpning,  

13) ur Migrationsverkets informationssy-
stem uppgifter om ärenden som gäller rese-
dokument, visum, vistelse, internationellt 
skydd, avlägsnande ur landet, inreseförbud 
och medborgarskap, för utförande av de upp-
drag som föreskrivs för Tullen i utlännings-
lagen och för tullövervakning samt för tull-
brottsbekämpning,  

14) av ett teleföretag de uppgifter som av-
ses i 10 kap. 6—8 § i tvångsmedelslagen och 
i 2 kap. 14 § 2 mom. i lagen om brottsbe-
kämpning inom Tullen och som behövs för 
tullbrottsbekämpning, 

15) ur det farkostregister som avses i lagen 
om farkostregistret (424/2014) och ur Ålands 
fritidsbåtsregister uppgifter om båtar samt 
om ägare och innehavare av båtar, som be-
hövs för de uppdrag som Tullen sköter enligt 
lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i 
hamnar som betjänar dem och om tillsyn 
över skyddet (485/2004), för påförande av 
påföljdsavgift för transportör enligt 179 § i 

utlänningslagen, för tullövervakning, be-
skattning och indrivning samt för tullbrotts-
bekämpning, 

16) ur kommunikationsministeriets trafik-
tillståndsregister de uppgifter som behövs för 
påförande av påföljdsavgift för transportör 
enligt 179 § i utlänningslagen (301/2004) och 
för tullövervakning samt för tullbrottsbe-
kämpning,  

17) ur det fartygsregister, register över far-
tyg under byggnad och historikregister som 
avses i fartygsregisterlagen (512/1993) såda-
na uppgifter om fartyg samt om ägare och 
innehavare av fartyg som behövs för de upp-
drag som Tullen sköter enligt lagen om sjö-
fartskydd på vissa fartyg och i hamnar som 
betjänar dem och om tillsyn över skyddet, för 
påförande av påföljdsavgift för transportör 
enligt 179 § i utlänningslagen, för tullöver-
vakning, beskattning och indrivning samt för 
tullbrottsbekämpning, 

18) ur det luftfartygsregister som avses 
i luftfartslagen (864/2014) sådana uppgifter 
om luftfartyg samt om innehavare och ägare 
av luftfartyg som behövs för påförande av 
påföljdsavgift för transportör enligt 179 § 
i utlänningslagen, för tullövervakning, be-
skattning och indrivning samt för tullbrotts-
bekämpning, 

19) av trafik-, fiske-, och miljömyndighe-
terna samt av polisen, gränsbevakningsvä-
sendet och försvarsmakten behövliga uppgif-
ter om fordon och deras position samt om 
trafik, för tullövervakning samt för tull-
brottsbekämpning, 

20) för lämnande av handräckning nödvän-
diga uppgifter av den myndighet som har be-
gärt handräckning. 

Tullen har rätt att få och i övrigt behandla 
uppgifter som behövs för att genomföra in- 
och utresekontroller enligt 14 a § i tullagen, 
med iakttagande av vad som anges i 22 § i 
lagen om behandling av personuppgifter vid 
gränsbevakningsväsendet (579/2005) när det 
gäller gränsbevakningsväsendets rätt att få 
och i övrigt behandla uppgifter för att upp-
rätthålla gränssäkerheten. 

Tullen har rätt att få de uppgifter som avses 
i 1 och 2 mom. avgiftsfritt, om inte något an-
nat bestäms i lag. 

Tullen är skyldig att på begäran ge den re-
gisteransvarige information om behandlingen 
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av de personuppgifter som Tullen fått med 
stöd av 1 och 2 mom. Om personuppgifter 
har lämnats ut utan begäran ska Tullen utan 
dröjsmål kontrollera huruvida uppgifterna 
behövs för det ändamål för vilket de har läm-
nats ut. 
 

14 § 

Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut 
till Tullen genom registrering vid direkt an-
slutning eller för registrering som en data-

mängd 

Enligt avtal med den registeransvarige kan 
uppgifter lämnas till Tullens personregister 
genom direkt anslutning eller för registrering 
som en datamängd enligt följande: 

1) av justitieförvaltningsmyndigheterna, 
kriminal- och fångvårdsmyndigheterna och 
Rättsregistercentralen uppgifter om personer 
som de har efterlyst, av fångvårdsmyndighe-
terna signalementsuppgifter om personer som 
avtjänar eller har avtjänat straff som riktar 
sig mot friheten och av Rättsregistercentralen 
uppgifter om näringsförbud, 

2) av polismyndigheterna, gränsbevak-
ningsväsendet och militärmyndigheterna 
uppgifter om personer som de har efterlyst 
och av polismyndigheterna och gränsbevak-
ningsväsendet uppgifter om identifiering av 
utlänningar och uppgifter som behövs för att 
förhindra, avslöja och utreda tullbrott, 

3) av utrikesministeriet uppgifter om dem 
som hör till personalen vid diplomatiska be-
skickningar och konsulat som representerar 
den utsändande staten i Finland och om dem 
som hör till personalen vid en internationell 
organisations organ i Finland eller något an-
nat internationellt organ i samma ställning 
samt om dessa personers familjemedlemmar 
och om dem som är i privat tjänst hos dessa 
personer. 

Tullen ska på begäran ge den registeran-
svarige information om behandlingen av de 
uppgifter som Tullen fått med stöd av 
1 mom. Om personuppgifter har lämnats ut 
utan begäran ska Tullen utan dröjsmål kon-
trollera huruvida uppgifterna behövs för det 
ändamål för vilket de har lämnats ut. 
 
 

4 kap. 

Användning och utlämnande av uppgifter 

15 § 

Användning av uppgifter för det ändamål 
som uppgifterna har samlats in och registre-

rats för 

Tullens riksomfattande personregister får 
användas av Tullens verksamhetsenheter för 
övervakning och brottsbekämpning. Tullens 
andra register än det riksomfattande person-
registret får användas endast av de verksam-
hetsenheter som registret har inrättats för, om 
inte något annat föreskrivs. Det underrättel-
seregistret som avses i 4 § får dock användas 
endast av tullmän som arbetar med brottsbe-
kämpning.  

Tullen har rätt att använda uppgifterna i 
Tullens personregister för de ändamål som de 
har samlats in och registrerats för om uppgif-
terna behövs för att Tullen ska kunna utföra 
uppdrag som i lag föreskrivs för Tullen. 

 
 

16 § 

Användning av uppgifter för andra ändamål 
än de som uppgifterna har samlats in och re-

gistrerats för 

Om inte något annat föreskrivs i lag har 
Tullen rätt att använda uppgifterna i Tullens 
personregister för andra ändamål än de som 
uppgifterna har samlats in och registrerats för 
om uppgifterna behövs för 

1) tryggande av statens säkerhet, 
2) avvärjande av allvarlig fara som ome-

delbart hotar den allmänna säkerheten, 
3) förebyggande eller utredning av ett brott 

på vilket kan följa fängelse, 
4) utredning av identitet i samband med ett 

visst uppdrag som hör till Tullen och som 
nödvändigt kräver att identiteten styrks, 

5) beslut eller utlåtande som gäller bevil-
jande eller giltighet av ett tillstånd, när till-
ståndet enligt gällande bestämmelser är bero-
ende av sökandens eller tillståndshavarens 
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknan-
de egenskap, och det för bedömningen av 
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egenskapen krävs uppgifter om sökandens el-
ler tillståndshavarens brottslighet. 

Uppgifter i Tullens personregister får an-
vändas även för laglighetsövervakning samt 
forsknings-, planerings- och utvecklingsverk-
samhet. Uppgifter får också användas för ut-
bildningsverksamhet, om de är nödvändiga 
för att genomföra utbildningen. 

Observationsuppgifter, uppgifter i det un-
derrättelseregister som avses i 4 § och upp-
gifter i temporära analysregister som avses 
i 7 § 2 mom. 2 punkten får dock inte använ-
das för utförande av de uppdrag som avses i 
1 mom. 5 punkten i denna paragraf. 
 
 

17 § 

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter 

Trots sekretessbestämmelserna får Tullen 
lämna ut behövliga uppgifter ur sina person-
register och även genom teknisk anslutning 
eller som en datamängd enligt följande:  

1) till Skatteförvaltningen för verkställande 
av beskattning, indrivning av skatter och av-
gifter, ändringssökande i skatteärenden och 
för utsökning, 

2) till Trafiksäkerhetsverket uppgifter en-
ligt 11 § 1 mom. 7 punkten i lagen om for-
donstrafikregistret för utförande av de upp-
drag som föreskrivs i lagen om sjöfartskydd 
på vissa fartyg och i hamnar som betjänar 
dem och om tillsyn över skyddet, enligt 50 § 
i luftfartslagen för bedömning av förutsätt-
ningarna för beviljande, förnyande och åter-
kallande av ett tillstånd samt för utförande av 
de beskattningsuppgifter som föreskrivs för 
Trafiksäkerhetsverket i lag, 

3) till Nödcentralsverket uppgifter enligt 
19 § 1 mom. 5 punkten i lagen om nödcen-
tralsverksamhet, för att säkerställa förbere-
dande åtgärder eller arbetarskyddet i sam-
band med det uppdrag som föreskrivs för 
Nödcentralsverket eller för att stödja den 
myndighet eller enhet som sköter uppdraget, 
med iakttagande av vad som föreskrivs om 
begränsning av rätten att få information i 
19 § 2 mom. i den lagen,   

4) till räddningsmyndigheterna för rädd-
ningsverksamhet som avses i 32 § i rädd-
ningslagen (379/2011), 

5) till polisen och till en person som verkar 
utomlands i egenskap av en av Finland ut-
sänd kontaktperson för polisen, för övervak-
ning av personers inresa och utresa och för 
genomförande av gränskontroll i samband 
därmed, för övervakning av efterlevnaden av 
bestämmelserna om utlänningar samt för för-
hindrande, avslöjande, förundersökning och 
annan undersökning av brott, för vidtagande 
av tullåtgärder, för andra polisuppdrag som 
uppgifterna har samlats in och registrerats 
för, för andra ändamål än de som uppgifterna 
har samlats in och registrerats för när det 
gäller de fall som avses 16 § 1 mom. samt för 
stämning och annan delgivning, 

6) till gränsbevakningsväsendet för över-
vakning av personers inresa och utresa och 
för genomförande av gränskontroll i sam-
band därmed, för övervakning av efterlevna-
den av bestämmelserna om utlänningar, för 
upprätthållande av gränssäkerheten samt för 
förhindrande, avslöjande, förundersökning 
och annan undersökning av brott, för vidta-
gande av tullåtgärder, för andra uppdrag för 
gränsbevakningsväsendet som uppgifterna 
har samlats in och registrerats för, för andra 
ändamål än de som uppgifterna har samlats 
in och registrerats för när det gäller de fall 
som avses 16 § 1 mom. samt för stämning 
och annan delgivning, 

7) till försvarsmaktens huvudstab för upp-
drag enligt 86 § 1 mom. i lagen om militär 
disciplin och brottsbekämpning inom för-
svarsmakten (255/2014), för säkerhetsutred-
ningar enligt säkerhetsutredningslagen 
(726/2014) samt till den registeransvarige 
i fråga om värnpliktsregistret för sådana upp-
drag som avses i 96 § 1 mom. 15 punkten i 
värnpliktslagen (1438/2007), 

8) till utrikesministeriet och Finlands be-
skickningar utomlands för behandling av 
ärenden som gäller pass eller annat resedo-
kument, visum, uppehållstillstånd för arbets-
tagare, uppehållstillstånd för näringsidkare 
och annat uppehållstillstånd,  

9) till arbetsmyndigheterna för behandling 
av ärenden som gäller övervakning av uppe-
hållstillstånd för arbetstagare eller uppehålls-
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tillstånd för näringsidkare eller övervakning 
av arbete, 

10) till Migrationsverket för behandling 
och avgörande av sådana ärenden avseende 
utlänningar och finskt medborgarskap som 
enligt lag eller förordning hör till Migra-
tionsverket, 

11) till Brottspåföljdsmyndigheten för så-
dana utlåtanden om förutsättningarna för ut-
dömande av samhällspåföljder som ges till 
domstolarna och som avses i lagen om be-
handling av personuppgifter vid verkställig-
het av straff (422/2002), för verkställighet av 
samhällspåföljder, uppföljning av efterlys-
ningar och beslut om besöksförbud som gäll-
er dömda, placering av häktade och fångar, 
förhindrande av kriminalitet under häktnings-
tiden eller fängelsetiden, handläggning av 
tillståndsärenden som gäller verkställigheten 
av påföljder och övervakning av att till-
ståndsvillkoren följs, 

12) till domstolarna och Rättsregistercen-
tralen för uppföljning av efterlysningar samt 
till justitieförvaltningsmyndigheterna och mi-
litärmyndigheterna för uppföljning av deras 
egna efterlysningar, 

13) till en utmätningsman i enlighet med 
3 kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) 
för utsökningsutredningar eller annan verk-
ställighet av utsökningsärenden, 

14) till åklagare för tjänsteuppdrag, i den 
utsträckning som föreskrivs i 25 § i lagen om 
åklagarväsendet (439/2011), 

15) till en tjänsteman som nämns i 1 eller 
6 § i lagen om stämningsmän (505/1986), för 
stämning till en rättegång för bestämmande 
av förvandlingsstraff samt till stämningsmän 
för delgivning av stämning samt annan del-
givning, behövliga personuppgifter, uppgifter 
om säkerhet i arbetet och uppgifter om an-
hållna i informationssystemet för brottsbe-
kämpning, 

16) till Forststyrelsens jakt- och fiskeöver-
vakare för jakt- och fiskeövervakning som 
hör till deras behörighet, 

17) till de myndigheter som avses i lagen 
om transport av farliga ämnen (719/1994) för 
övervakning av transport av farliga ämnen. 

Uppgifterna i underrättelseregistret och 
uppgifterna i det temporära analysregister en-
ligt 7 § 2 mom. 2 punkten får dock lämnas ut 
endast till sådana tjänstemän vid polisen, för-

svarsmakten, gränsbevakningsväsendet och 
Brottspåföljdsmyndigheten som förordnats 
till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller 
observationsuppdrag samt till sådana kon-
taktpersoner för polisen som tjänstgör vid ut-
rikesministeriet, då dessa har sådana särskil-
da polisbefogenheter som föreskrivs i 8 § 
i polislagen (493/1995). Den registeransvari-
ge kan trots sekretessbestämmelserna av sär-
skilda skäl tillåta teknisk anslutning till dessa 
register. 

Trots vad som anges i 1 mom. 5 och 
6 punkten får observationsuppgifter, uppgif-
ter i underrättelseregister enligt 4 § och upp-
gifter i temporära analysregister enligt i 7 § 
2 mom. 2 punkten inte användas för utföran-
de av uppdrag enligt 16 § 1 mom. 5 punkten i 
lagen om behandling av personuppgifter i po-
lisens verksamhet (761/2003) och i 25 § 
1 mom. 5 punkten i lagen om behandling av 
personuppgifter vid gränsbevakningsväsen-
det. 

Bestämmelser om utlämnande av uppgifter 
som fåtts av en annan stat eller ett internatio-
nellt organ som handräckning eller i annat 
syfte finns i 27 §. 

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut 
ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt 
förses med information som gör det möjligt 
för mottagaren att bedöma hur korrekta, full-
ständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifter-
na är. Om det framgår att felaktiga uppgifter 
har lämnats ut eller att uppgifter lämnats ut 
i strid med lag, ska detta utan dröjsmål med-
delas mottagaren. 
 
 

18 § 

Beslut om utlämnande av uppgifter 

Beslut om rätten att lämna ut uppgifter ur 
personregister enligt 3—7 § genom teknisk 
anslutning eller som en datamängd fattas av 
den registeransvarige. 

När beslut om utlämnande fattas ska upp-
gifternas art beaktas för att datasekretessen 
och den registrerades datasäkerhet ska kunna 
tryggas. 
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5 kap. 

Utplåning och arkivering av uppgifter 

19 § 

Utplåning av uppgifter ur informationssy-
stemet för brottsbekämpning 

Ur informationssystemet för brottsbe-
kämpning ska uppgifter utplånas enligt föl-
jande: 

1) av undersöknings- och handräcknings-
uppgifterna ska uppgifter utplånas, om de 
inte behövs med tanke på undersökning eller 
övervakning eller för att trygga de rättigheter 
som den registrerade, någon annan part eller 
en person som hör till Tullens personal har,  

a) uppgifterna i en anmälan som överförts 
till en åklagare för avgörande då fem år har 
förflutit sedan anmälan överfördes till åkla-
garen, om det grövsta misstänkta brottet i 
anmälan kan leda till böter, då tio år har för-
flutit sedan anmälan överfördes till åklaga-
ren, om det grövsta misstänkta brottet i an-
mälan kan leda till ett fängelsestraff på högst 
fem år, då tjugo år har förflutit sedan anmä-
lan överfördes till åklagaren, om det grövsta 
misstänkta brottet i anmälan kan leda till 
fängelse i över fem år, 

b) uppgifterna i andra anmälningar än så-
dana som avses i underpunkt a då ett år har 
förflutit sedan åtalsrätten för det senaste 
misstänkta brottet preskriberades, dock tidi-
gast då fem år har förflutit sedan anmälan re-
gistrerades,  

c) uppgifterna i andra anmälningar än an-
mälningar om brott då fem år har förflutit se-
dan anmälan registrerades, 

2) observationsuppgifter ska utplånas då 
sex månader har förflutit sedan anteckningen 
infördes i systemet, 

3) överskottsinformation som avses i 11 § 
ska utplånas då fem år förflutit sedan ärendet 
har avgjorts genom ett lagakraftvunnet avgö-
rande eller lämnats därhän. 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 
1 mom. ovan ska uppgifter om en registrerad 
som var under 15 år gammal då brottet be-
gicks utplånas när den registrerade fyller 
18 år, om inte den registrerade har gjort sig 
skyldig till ett brott efter att ha fyllt 15 år. 

Uppgifterna ska dock inte utplånas på denna 
grund, om anmälan även gäller andra miss-
tänkta för brottet och uppgifterna om dem 
ännu inte utplånas eller om någon av anteck-
ningarna gäller en brottslig gärning för vilken 
inte föreskrivs någon annan påföljd än fäng-
else. 

Sådana registrerade spår från en okänd 
gärningsman i anslutning till ett brott som 
förblivit oidentifierade utplånas ett år efter att 
åtalsrätten för brottet preskriberats. 

Senast tre år efter att behovet av att bevara 
de uppgifter som avses i 1 mom. 1 punkten 
kontrollerades ska en ny kontroll av behovet 
göras och den nya kontrollen antecknas. 
 
 

20 § 

Utplåning av uppgifter i underrättelsere-
gistret 

Uppgifter i underrättelseregistret ska utplå-
nas då tio år har förflutit sedan den sista upp-
giften om ett misstänkt brott infördes. 
 
 

21 § 

Utplåning av uppgifter i informationssyste-
met för tullövervakning 

Uppgifter i informationssystemet för tull-
övervakning ska utplånas vid utgången av det 
sjätte kalenderår som följer på registreringen 
av uppgiften. De identifieringsuppgifter som 
avses i 5 § 1 mom. ska dock utplånas i enlig-
het med 19 §. 
 
 

22 § 

Utplåning av uppgifter i systemet för identifi-
ering av registreringsskyltar och containrar 

Uppgifter i systemet för identifiering av re-
gistreringsskyltar och containrar ska utplånas 
vid utgången av det kalenderår som följer på 
registreringen av uppgiften. 
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23 § 

Utplåning av uppgifter i Tullens övriga per-
sonregister  

Uppgifter i personregister som avses i 7 § 
1 mom. ska utplånas då ett år har förflutit se-
dan den registrerades död.  

Uppgifter i personregister som avses i 7 § 
2 mom. 1 punkten ska utplånas då tio år för-
flutit och ur det analysregister som avses i 
2 punkten då fem år förflutit sedan den gär-
ning, åtgärd eller händelse som föranledde 
registreringen antecknades.  

Personuppgifter utplånas dock inte på de 
grunder som anges i 2 mom. om det på grund 
av undersökning eller övervakning är behöv-
ligt att fortfarande bevaras uppgifterna. Se-
nast tre år efter att behovet av att bevara 
uppgifterna senast kontrollerades ska en ny 
kontroll av behovet göras och den nya kon-
trollen antecknas. 

Personuppgifter utplånas inte på de grunder 
som anges i 1 och 2 mom. om de inbegriper 
uppgifter som hänför sig till en persons egen 
säkerhet eller en myndighets säkerhet i arbe-
tet. Senast tre år efter att behovet av att beva-
ra uppgifterna senast kontrollerades ska en 
ny kontroll av behovet göras och den nya 
kontrollen antecknas. 

Om ett temporärt personregister som inrät-
tats för Tullen inte längre behövs ska det för-
störas. 
 

24 § 

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga  

En uppgift som har konstaterats vara felak-
tig ska antecknas som felaktig och bevaras, 
om det behövs för att trygga de rättigheter 
som den registrerade, någon annan part eller 
en person som hör till Tullens personal har. 
En sådan uppgift får användas endast i det 
syfte som avses ovan. 

En uppgift som konstaterats vara felaktig 
ska utplånas genast när den inte längre be-
hövs, dock senast då fem år har förflutit se-
dan den föreskrivna tiden för utplåning av 
uppgiften gått ut. 

 
 

25 § 

Arkivering av uppgifter 

I fråga om arkivväsendets uppgifter och om 
handlingar som ska arkiveras gäller vad som 
föreskrivs i arkivlagen (831/1994). 
 
 

6 kap. 

Specialbestämmelser om behandling av 
personuppgifter i samband med interna-
tionellt samarbete i fråga om brottsbe-

kämpning 

26 § 

Utlämnande av uppgifter till utländska myn-
digheter och internationella organisationer 

Tullmyndigheten får trots sekretessbe-
stämmelserna till utlandet lämna ut uppgifter 
i personregister enligt följande: 

1) till tullsamarbetsrådet uppgifter om tull-
brott på vilka kan följa fängelse, 

2) till tullmyndighet, om uppgifterna be-
hövs för att förhindra och utreda brott samt 
för åtalsprövning, 

3) till den internationella kriminalpolisor-
ganisationen och till polismyndigheter och 
andra myndigheter i medlemsstater i organi-
sationen, vilka har till uppgift att trygga rätts- 
och samhällsordningen, upprätthålla allmän 
ordning och säkerhet eller att förebygga 
brott, utreda brott och sörja för att brott blir 
föremål för åtalsprövning, om uppgifterna är 
nödvändiga för utförande av dessa uppdrag, 

4) till sådana polismyndigheter eller andra 
myndigheter i andra stater än de som avses 
i 3 punkten vilka har till uppgift att trygga 
rätts- och samhällsordningen, upprätthålla 
allmän ordning och säkerhet eller att före-
bygga brott, utreda brott och sörja för att 
brott blir föremål för åtalsprövning, om upp-
gifterna är nödvändiga för att 

a) trygga statens säkerhet, 
b) avvärja allvarlig fara som omedelbart 

hotar den allmänna säkerheten, 
c) förebygga eller utreda ett sådant brott på 

vilket kan följa fängelse. 
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Sådana uppgifter som inte hänför sig till ett 
visst uppdrag och som avses i 12 § får dock 
lämnas ut endast om de är nödvändiga för att 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 

hotar den allmänna säkerheten, 
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 

kan följa fängelse, 
4) förhindra och utreda brottslighet som 

hör till Europeiska polisbyråns behörighet 
och annan grov brottslighet. 

Trots sekretessbestämmelserna får Tullen 
ur sina personregister lämna ut uppgifter till 
de myndigheter som avses i 1 mom. för 
andra ändamål än det för vilket uppgifterna 
har samlats in och registrerats, om uppgifter-
na är nödvändiga för att 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 

hotar den allmänna säkerheten, 
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 

kan följa fängelse, 
4) utreda identitet i samband med ett visst 

uppdrag som nödvändigt kräver att identite-
ten styrks, 

5) fatta beslut eller lämna utlåtande om be-
viljande av ett tillstånd eller tillståndets gil-
tighet, när tillståndet enligt gällande bestäm-
melser är beroende av sökandens eller tills-
tåndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller 
någon liknande egenskap, och det för be-
dömningen av egenskapen krävs uppgifter 
om sökandens eller tillståndshavarens brotts-
lighet. 

För utförande av de uppdrag som avses i 
3 mom. 5 punkten får dock inte de undersök-
nings- och handräckningsuppgifter lämnas ut 
som avses i 3 § 3 mom. 1 punkten under-
punkterna a—d, observationsuppgifter, upp-
gifterna i det underrättelseregister som avses 
i 4 § eller uppgifterna i det register som avses 
i 7 §. 

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut 
ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt 
förses med information som gör det möjligt 
för mottagaren att bedöma hur korrekta, full-
ständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifter-
na är. Om det framgår att felaktiga uppgifter 
har lämnats ut eller att uppgifter lämnats ut i 
strid med lag, ska detta utan dröjsmål medde-
las mottagaren. 

Uppgifter får lämnas ut också genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd till 
en myndighet som avses i 1 mom. i en stat 
som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. 

Bestämmelser om den tillräckliga data-
skyddsnivå som ska beaktas vid beslut om 
utlämnande av uppgifter finns i 22 § i per-
sonuppgiftslagen. 
 

27 § 

Behandling av uppgifter som fåtts från en 
annan stat eller ett internationellt organ 

Vid behandlingen av uppgifter som fåtts av 
en annan stat eller ett internationellt organ 
ska i fråga om sekretess, tystnadsplikt, be-
gränsningar i användningen av uppgifter, vi-
dare överlåtelse av uppgifter eller återsän-
dande av utlämnat material iakttas vad som 
avtalats med den som lämnat ut uppgifterna 
eller vad som anges i de villkor som den som 
lämnat ut uppgifterna ställt. 

Om inget annat följer av 1 mom., får Tul-
len använda uppgifter som den mottagit för 
andra ändamål än de som uppgifterna lämna-
des ut för, om de är nödvändiga för att 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 

hotar den allmänna säkerheten, 
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 

kan följa fängelse, eller 
4) genomföra ett rättsligt eller administra-

tivt förfarande som har direkt samband med 
åtgärder för att förebygga, utreda eller väcka 
åtal för ett annat brott eller verkställa straff-
rättsliga påföljder. 

Uppgifter som fåtts från en medlemsstat i 
Europeiska unionen får inte lämnas vidare till 
stater som inte hör till Europeiska unionen 
eller internationella organ utan samtycke från 
den medlemsstat som lämnat ut uppgifterna. 
Uppgifterna får dock lämnas ut om det är 
nödvändigt för att förhindra ett omedelbart 
och allvarligt hot mot Finlands eller en annan 
stats allmänna säkerhet eller för att förhindra 
ett omedelbart och allvarligt hot mot Fin-
lands väsentliga intressen och det inte går att 
få samtycke i tid. Uppgifterna får lämnas ut 
endast om staten eller det internationella or-
ganet i fråga garanterar en tillräcklig data-
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skyddsnivå. Den medlemsstat som lämnat ut 
uppgifterna ska utan dröjsmål informeras om 
att uppgifterna lämnats vidare. 

Tullen ska på begäran informera den stat 
eller det internationella organ som lämnat ut 
uppgifterna om hur Tullen behandlar de ut-
lämnade uppgifterna. Om personuppgifter 
har lämnats ut utan begäran ska Tullen utan 
dröjsmål granska om uppgifterna behövs för 
det ändamål för vilket de har lämnats ut. 

I syfte att garantera informationsutbytets 
laglighet och informationssäkerheten vid in-
ternationellt samarbete ska Tullen registrera 
vilka personuppgifter som förmedlats och 
grunderna för förmedlingen. Informations-
förmedlingen behöver inte registreras särskilt 
till den del uppgifter om den kan fås från nå-
got annat system eller register. 
 
 

7 kap. 

Rätt till insyn 

28 § 

Rätt till insyn 

I fråga om utövande av rätten till insyn till-
lämpas 26 och 28 § i personuppgiftslagen. 
Den registeransvarige lämnar ut uppgifterna 
för utövande av insyn. Den registeransvarige 
ska anvisa ett tillräckligt antal personer för 
utövandet av rätten till insyn och utlämnande 
av uppgifter i samband därmed. 

En registrerad som vill utöva sin rätt till in-
syn ska framställa en personlig begäran om 
detta till den registeransvarige eller tullan-
stalten och samtidigt styrka sin identitet. 
 

29 § 

Inskränkningar i rätten till insyn 

Utöver vad som föreskrivs om inskränk-
ningar i rätten till insyn i 27 § i personupp-
giftslagen har den registrerade inte rätt till in-
syn i 

1) uppgifter i det underrättelseregister som 
avses i 4 §, 

2) uppgifter i det system för identifiering 
av registreringsskyltar och containrar som 
avses i 6 §, 

3) uppgifter i temporära analysregister en-
ligt 7 § 2 mom. 2 punkten, 

4) uppgifter som finns i Tullens personre-
gister och som gäller klassificering, övervak-
ning eller tillvägagångssätt i fråga om en per-
son eller en gärning eller som används för 
sammanlänkning och teknisk undersökning 
av brott, 

5) uppgifter som erhållits med stöd av 
2 kap. 14 § 1 eller 2 mom. i lagen om brotts-
bekämpning inom Tullen eller med sådana 
metoder för inhämtande av information som 
avses i 3 kap. i den lagen eller i 10 kap. i 
tvångsmedelslagen, 

6) observationsuppgifter. 
Dataombudsmannen kan på begäran av den 

registrerade kontrollera att de uppgifter om 
den registrerade som avses i 1 mom. är lag-
enliga. 
 
 

8 kap. 

Särskilda bestämmelser 

30 § 

Övervakning av behandlingen av personupp-
gifter  

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag ska Tullens bevakningsavdelning 
och den verksamhetsenhet inom Tullen som 
är registeransvarig övervaka att bestämmel-
serna om behandling av personuppgifter iakt-
tas hos Tullen.  

Sekretessen och annat skydd för de person-
register som avses i denna lag och uppgifter-
na i dem ska säkerställas så att man ser till att 

1) endast de som behöver uppgifterna för 
sina arbetsuppdrag har tillgång till uppgifter-
na,  

2) användningen, utlämnandet och annan 
behandling av uppgifterna i informationssy-
stemen och grunderna för utlämnandet regi-
streras i en elektronisk logg, i informations-
systemet eller registret, i ett ärendehanter-
ingssystem, ett manuellt diarium eller ett do-
kument, 
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3) olovlig ändring och annan olovlig eller 
obehörig behandling av uppgifterna hindras 
med hjälp av ändamålsenliga och tillräckliga 
säkerhetsarrangemang och andra åtgärder när 
det gäller kontrollen av användarrättigheter-
na, tillsynen över användningen samt datanä-
ten, informationssystemen och informations-
tjänsterna. 
 
 

31 § 

Vite  

Tullen kan ålägga den registeransvarige att 
lämna ut uppgifter som avses i 13 § 1 mom. 
1 och 8 punkten inom utsatt tid. Tullen kan 
förena åläggandet med vite för den register-
ansvarige. Beslut om föreläggande av vite 
ska iakttas trots att ändring i beslutet har 
sökts. Bestämmelser om vite finns till övriga 
delar i viteslagen (1113/1990).  

 
 
 

32 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter  

Närmare bestämmelser om förfaringssätten 
vid öppnande av teknisk anslutning enligt 
denna lag, vid beslut om utlämnande av upp-
gifter och vid utövande av rätten till insyn 
samt vid övervakningen av behandlingen av 
personuppgifter enligt 30 § kan utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
 

33 § 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse 

Denna lag träder i kraft den     20  .  
Databehandling som avses i denna lag ska 

genomföras inom fyra år efter lagens ikraft-
trädande. 

Om det i någon annan lag hänvisas till be-
stämmelser om behandling av personuppgif-
ter i tullagen ska hänvisningen anses avse 
motsvarande bestämmelse i denna lag.  

————— 
 

2. 

Lag 

om upphävande av vissa bestämmelser i tullagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs i tullagen 

(1466/1994) mellanrubriken före 21 §, 21—
23, 23 a—23 e, 24, 26, 26 a och 27 § samt 
28 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, mellan-
rubriken före 21 §, 21, 23 c och 26 a § samt 
28 § 2 mom. i lag 961/2012, 22 § i lagarna 
690/2009 och 961/2012, 23 § i lagarna 
1104/1998 och 961/2012, 23 a § i lagarna 
774/2003, 961/2012 och 1150/2013, 23 b § i 
lagarna 1104/1998, 905/2005, 1213/2006 och 

961/2012, 23 d § i lagarna 774/2003 och 
961/2012, 23 e § i lag 500/2014, 24 § i lagar-
na 774/2003, 1213/2006, 690/2009 och 
961/2012, 26 § delvis ändrad i lagarna 
1104/1998, 241/2001, 774/2003, 983/2007, 
564/2011 och 961/2012, 27 § i lagar 
241/2001 och 961/2012 samt 28 § 1 mom. 
delvis ändrat i lagarna 774/2003, 983/2007, 
533/2010, 961/2012 och 430/2014. 
 

2 § 
Denna lag träder i kraft den   20   . 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 10 kap. 56 och 57 § i tvångsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tvångsmedelslagen (806/2011) 10 kap. 56 § 6 mom. och 57 §, sådana de lyder i lag 

1146/2013, som följer: 
 

10 kap. 

Hemliga tvångsmedel 

56 § 

Användning av överskottsinformation 

— — — — — — — — — — — — — —  
I 5 kap. 54 § i polislagen och i 3 kap. 53 § i 

lagen om brottsbekämpning inom Tullen fö-
reskrivs om hur överskottsinformation som 
fåtts med stöd av polislagen och lagen om 
brottsbekämpning inom Tullen får användas 
för att utreda brott. 

57 § 

Utplåning av information 

Överskottsinformationen ska utplånas efter 
det att målet har avgjorts genom en laga-
kraftvunnen dom eller lämnats därhän. In-
formationen får dock bevaras och lagras i ett 
register som avses i lagen om behandling av 
personuppgifter i polisens verksamhet eller 
i ett register som avses i lagen om behandling 
av personuppgifter inom Tullen, om den 
gäller ett brott som avses i 56 § 1 eller 
2 mom. i detta kapitel eller om den behövs 
för att förhindra ett brott som avses i 15 kap. 
10 § i strafflagen. Information som inte ska 
utplånas ska bevaras i fem år efter det att må-
let har avgjorts genom en lagakraftvunnen 
dom eller lämnats därhän. 

De basstationsuppgifter som avses i 10 § 
i detta kapitel ska utplånas när målet har av-
gjorts genom en lagakraftvunnen dom eller 
lämnats därhän. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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4. 

Lag 

om ändring av 6 § i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet 

(687/2009) 6 § 1 mom. som följer: 
 

6 §  

Behandlingen av uppgifter vid PTG- krimi-
nalunderrättelseenheterna 

En PTG-myndighet som är företrädd i en 
PTG-kriminalunderrättelseenhet kan för ett 
enskilt brottsbekämpningsuppdrag som gäller 
allvarlig eller omfattande brottslighet inrätta 
ett sådant tillfälligt register för brottsanalys 
som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten i lagen om 

behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet (761/2003), 4 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet (579/2005) eller 7 § 2 mom. 2 
punkten i lagen om behandling av person-
uppgifter inom Tullen (  /    ). Den PTG-
myndighet som har inrättat registret är regis-
teransvarig. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  .  

————— 
 
 
 

5.  

Lag 

om ändring av 16 i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff (422/2002) 

16 § 1 mom. 8 punkten som följer: 
 

16 § 

Utlämnande av uppgifter ur verkställighets-
registret samt övervaknings- och verksam-

hetsregistret 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
och i övrigt i nämnda lag får den registeran-
svarige trots bestämmelserna om sekretess ur 
fångvårdsväsendets verkställighetsregister 
samt övervaknings- och verksamhetsregister 
lämna ut uppgifter som gäller dömda, fångar 

och dem som intagits i en straffanstalt och 
som är nödvändiga för 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) Tullen för förebyggande och utredande 
av tullbrott samt för användning för andra 
ändamål än de som uppgifterna har samlats 
in och registrerats för i enlighet med 16 § 
1 mom. i lagen om behandling av person-
uppgifter inom Tullen (   /     ), 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  .  

————— 
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6. 

Lag 

om ändring av lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska ge-
menskapens gräns 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenska-

pens gräns (653/2007) 2 §, 3 § 2 mom. samt 7 och 8 § som följer: 
 

2 §  

Behörig myndighet 

Den behöriga myndighet som avses i arti-
kel 2 i förordningen är Tullen. När polisen 
och gränsbevakningsväsendet sköter tullupp-
gifter är även de behöriga. 
 

3 §  

Anmälan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullen kan meddela närmare föreskrifter 

om anmälans form, platsen för lämnande av 
anmälan och om anmälningsförfarandet i öv-
rigt. 
 

7 §  

Registrering av information och informatio-
nens offentlighet 

Den information som avses i artikel 5 i för-
ordningen registreras i det informationssy-
stem för tullövervakning som avses i 5 § i la-
gen om behandling av personuppgifter inom 

Tullen (   /    ) enligt vad som bestäms 
i nämnda artikel. 

Om inte annat föreskrivs i den i 1 § nämn-
da förordningen eller i denna eller någon an-
nan lag, tillämpas på de uppgifter som avses 
i denna lag personuppgiftslagen (523/1999) 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999). 

 
8 § 

Utlämnande av information 

Tullen lämnar trots sekretessbestämmelser-
na ut information som avses i 7 § 1 mom. till 
centralen för utredning av penningtvätt i en-
lighet med artikel 5 i förordningen och beslu-
tar om utlämnande av informationen till de 
behöriga myndigheterna i övriga medlems-
stater, Europeiska kommissionen och tredje-
länder i enlighet med artiklarna 6 och 7 i för-
ordningen. Informationen kan även lämnas ut 
via teknisk anslutning. Innan information 
lämnas ut via teknisk anslutning ska den som 
ber om informationen visa att uppgifterna 
skyddas på det sätt som avses i 32 § 1 mom. 
i personuppgiftslagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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7.  

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) 12 § som följer: 

 
12 §  

Behandling av personuppgifter och rätt till 
insyn 

Vid behandlingen av personuppgifter ska 
personuppgiftslagen (523/1999) iakttas. 

En registrerad har dock inte rätt till insyn i 
de uppgifter som avses i 45 § i lagen om be-
handling av personuppgifter i polisens verk-
samhet (761/2003) och i 42 § i lagen om be-

handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet (579/2005) och inte heller i 
uppgifter i de register som nämns i 29 § i la-
gen om behandling av personuppgifter inom 
Tullen (   /    ). 

Dataombudsmannen kan på begäran av den 
registrerade kontrollera att de uppgifter om 
den registrerade som avses i 2 mom. är lag-
enliga. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  .  

————— 
 

8.  

Lag 

om ändring av 96 § i värnpliktslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i värnpliktslagen (1438/2007) 96 § 1 mom. 14 punkten, sådan den lyder i lag 

147/2010, och  
fogas till 96 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 147/2010 och 404/2010, en 

ny 15 punkt som följer: 
 

96 §  

Rätt att få uppgifter av en myndighet, en 
sammanslutning och en privatperson 

Utöver det som bestäms i någon annan lag 
har den registeransvarige, för utförande av de 
uppdrag som föreskrivs för den i 91 §, rätt att 
utan hinder av sekretessbestämmelserna få 
uppgifter som är nödvändiga för värnplikts-
registret som följer: 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) av Trafiksäkerhetsverket uppgifter ur 
fordonstrafikregistret för behandling av kör-
korts- och körtillståndsärenden, 

15) av Tullen uppgifter om tjänsteåtgärder 
som Tullen vidtagit mot den värnpliktige till 
följd av misstanke om tullbrott och om på-
följder för den värnpliktige, såvida uppgif-
terna är av betydelse för bedömningen av den 
värnpliktiges lämplighet för utbildning och 
uppgifter enligt 38 § samt för bedömning av 
lämpligheten för placeringen av den värn-
pliktige och ordnandet av hans tjänstgöring, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  .  

————— 
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9.  

Lag 

om ändring av 6 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol (563/2011) 

6 § 3 mom. som följer: 
 

6 §  

Utlämnande av uppgifter till Europol 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om behandling och utläm-

nande av personuppgifter finns dessutom i 
personuppgiftslagen (523/1999), lagen om 
behandling av personuppgifter i polisens 

verksamhet (761/2003), lagen om behandling 
av personuppgifter vid gränsbevakningsvä-
sendet (579/2005), lagen om behandling av 
personuppgifter inom Tullen (   /    ) och la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 

10.  

Lag 

om ändring av 10 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust (742/2010) 

10 § 2 mom. som följer: 
 

10 §  

Utlämnande av personuppgifter till Eurojust 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid utlämnande av uppgifter till Eurojust 

ur polisens, gränsbevakningsväsendets och 
tullens personregister tillämpas 29 § i lagen 
om behandling av personuppgifter i polisens 

verksamhet (761/2003), 38 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet (579/2005), 26 § i lagen om 
behandling av personuppgifter inom Tullen 
(   /    ) och 30 § i lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet (621/1999). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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11. 

Lag 

om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till om-
rådet för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseut-

byte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och 
om tillämpning av rambeslutet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning 
av rambeslutet (26/2009) 3 § 2 och 4 punkten, 4 §, 5 § 2 och 3 mom. samt 6 § 2 och 3 mom.,  

av dem 3 § 2 punkten sådan den lyder i lag 1180/2013 samt 3 § 4 punkten, 5 § 3 mom. och 
6 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1183/2013, som följer: 
 

3 §  

Definition av information och underrättelser 

I denna lag avses med information och un-
derrättelser 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) uppgifter i Tullens personregister enligt 
2 kap. i lagen om behandling av personupp-
gifter inom Tullen (   /    ), 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) uppgifter som annars med stöd av 4 kap. 
2 och 3 § samt 5 kap. 40—42 § i polislagen 
(872/2011), 13 § i lagen om behandling av 
personuppgifter i polisens verksamhet, 2 kap. 
15 § i lagen om brottsbekämpning inom Tul-
len (   /    ), 17, 18 och 22 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet eller någon annan lag eller ett 
avtal innehas av polisen, Tullen eller gräns-
bevakningsväsendet eller som är tillgängliga 
för dem utan att de vidtar tvångsåtgärder. 

 
 

4 §  

Behöriga brottsbekämpande myndigheter 

I Finland är polisen, Tullen och gränsbe-
vakningsväsendet behöriga brottsbekämpan-
de myndigheter enligt rambeslutet. 
 
 
 
 

5 §  

Utlämnande av information och underrättel-
ser på begäran 

— — — — — — — — — — — — — —  
Information och underrättelser lämnas ut 

under de förutsättningar som anges i 17—
19 § i lagen om behandling av personuppgif-
ter i polisens verksamhet, 17 § i lagen om 
behandling av personuppgifter inom Tullen, 
25 § i tullagen och 26—28 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet. 

På beslutsfattande som gäller utlämnande 
av information och underrättelser tillämpas 
vad som bestäms i 20 § i lagen om behand-
ling av personuppgifter i polisens verksam-
het, 18 § i lagen om behandling av person-
uppgifter inom Tullen, 29 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet samt någon annanstans i lag. 
 

6 §  

Utlämnande av information och underrättel-
ser på eget initiativ 

— — — — — — — — — — — — — —  
Information och underrättelser lämnas ut 

under de förutsättningar som anges i 17—
19 § i lagen om behandling av personuppgif-
ter i polisens verksamhet, 17 § i lagen om 
behandling av personuppgifter inom Tullen, 
25 § i tullagen och 26—28 § i lagen om be-
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handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet. 

På beslutsfattande som gäller utlämnande 
av information och underrättelser tillämpas 
vad som bestäms i 20 § i lagen om behand-
ling av personuppgifter i polisens verksam-

het, 18 § i lagen om behandling av person-
uppgifter inom Tullen, 29 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet samt någon annanstans i lag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 

12.  

Lag 

om ändring av 17 § i lagen om fordonstrafikregistret 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 17 § 2 mom. 16 punkten, sådan den ly-

der i lag 1084/2012, och  
fogas till 17 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 403/2005, 276/2007, 

281/2007 och 1084/2012, en ny 17 punkt som följer: 
 

17 §  

Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande 
av dem 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sekretessbelagda uppgifter i registret får 

dock utan hinder av sekretessbestämmelserna 
lämnas ut som följer: 
— — — — — — — — — — — — — —  

16) till dem som tillverkar och levererar 
korten och tillstånden de uppgifter som be-
hövs för tillverkningen och leveransen, 

17) till Tullen för tullövervakning, beskatt-
ning och indrivning samt för att förhindra, 
avslöja och utreda tullbrott. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  .  

————— 

13.  

Lag 

om ändring av 17 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem 
och om tillsyn över skyddet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om till-

syn över skyddet (485/2004) 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 69/2007 och 
885/2011, som följer: 
 

17 §  

Teknisk övervakning 

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag har polisen, gränsbevakningsvä-
sendet och Tullen rätt att, efter att på förhand 

med ett lämpligt tecken ha meddelat detta, på 
platser till vilka allmänheten har tillträde 
inom området för en finsk hamn som avses i 
denna lag företa sådan teknisk övervakning 
som avses i 4 kap. 1 § 1 mom. i polislagen 
och i 20 b § i tullagen (1466/1994) för ge-
nomförande av sjöfartsskyddet. Teknisk 
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övervakning får dock inte ske på platser som 
omfattas av hemfriden, på toaletter, i om-
klädningsrum eller på någon annan motsva-
rande plats eller i personalutrymmen eller 
i arbetsrum som anvisats arbetstagarna för 
deras personliga bruk. Automatisk upptag-
ning av ljud eller bild med hjälp av en tek-
nisk anordning får göras om detta behövs 
i syfte att förhindra brott som avses i 
34 a kap. i strafflagen eller i syfte att identifi-
era personer som är efterlysta för brott som 
avses i det kapitlet eller som på sannolika 
skäl misstänks för sådana brott. De myndig-
heter som nämns i detta moment får inom 
hamnskyddsområdet placera anordningar 
som används för den tekniska övervakning-
en, om inte detta medför oskälig olägenhet 
för hamninnehavaren. 

Polisen, gränsbevakningsväsendet och Tul-
len har rätt att av hamninnehavaren och reda-
ren till sitt förfogande få övervakningsmate-
rial från tekniska anordningar som fortlöpan-

de förmedlar eller tar upp bilder och som av 
hamninnehavaren eller redaren placerats 
inom ett sådant finskt hamnskyddsområde el-
ler ombord på ett sådant finskt fartyg som 
avses i denna lag, om en skyddsnivå 1 eller 2 
har angetts. Uppgifter som avses i detta mo-
ment får lämnas ut även genom teknisk an-
slutning. 

På behandling av uppgifter som erhållits 
med hjälp av teknisk övervakningsutrustning 
tillämpas bestämmelserna i personuppgifts-
lagen (523/1999), lagen om behandling av 
personuppgifter i polisens verksamhet 
(761/2003), lagen om gränsbevakningsvä-
sendet (578/2005) eller lagen om behandling 
av personuppgifter inom Tullen (   /    ), obe-
roende av om upptagningarna utgör ett så-
dant personregister som avses i personupp-
giftslagen eller inte.  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20 . 

————— 
 

14. 

Lag 

om ändring av 46 g § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 46 g § 2 mom., 

sådant det lyder i lag 1194/2013, som följer: 
 

46 g §  

Registrering, användning och utlämnande av 
uppgifter som hänför sig till saluföring 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om registrering, användning 

och utlämnande av uppgifter finns i lagen om 
landsbygdsnäringsförvaltningens informa-
tionssystem. Bestämmelser om registrering, 
behandling och utlämnande av uppgifter som 
har lämnats ut till Tullen finns i 2 kap. i la-
gen om behandling av personuppgifter inom 
Tullen (   /    ). På registrering, användning 

och utlämnande av uppgifter som har lämnats 
ut till Tillstånds- och tillsynsverket för soci-
al- och hälsovården ska 44 § 2 och 3 mom. 
och 45 § i alkohollagen (1143/1994) tilläm-
pas trots det som föreskrivs i 44 § 2 mom. 
om förande av ett register för handläggning 
och övervakning av tillståndsärenden som 
avses i alkohollagen samt för alkoholstatisti-
ken. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  .  
 

————— 
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15. 

Lag 

om ändring av 91 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014) 

91 § 1 mom. 5 punkten som följer: 
 

91 §  

Rätt att få uppgifter ur vissa myndigheters 
register vid förebyggande och avslöjande av 

brott 

För skötseln av ett uppdrag enligt 86 § 
1 mom. har de tjänstemän som förebygger 
och avslöjar brott inom försvarsmakten trots 
sekretessbestämmelserna rätt att få följande 

uppgifter som är nödvändiga för att uppdra-
get ska kunna skötas: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) uppgifter ur det informationssystem för 
brottsbekämpning som det föreskrivs om i 
3 § i lagen om behandling av personuppgifter 
inom Tullen (   /    ), 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 

Helsingfors den 15 januari 2015 

Statsminister 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 
 

Inrikesminister Päivi Räsänen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

3. 

Lag 

om ändring av 10 kap. 56 och 57 § i tvångsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tvångsmedelslagen (806/2011) 10 kap. 56 § 6 mom. och 57 § som följer: 

  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 kap. 

Hemliga tvångsmedel 

56 § 

Användning av överskottsinformation 

— — — — — — — — — — — — — —  
I 5 kap. 54 § i polislagen föreskrivs om hur 

överskottsinformation som fåtts med stöd av 
polislagen får användas för att utreda ett 
brott. 

 

10 kap. 

Hemliga tvångsmedel 

56 § 

Användning av överskottsinformation 

— — — — — — — — — — — — — —  
I 5 kap. 54 § i polislagen och i 3 kap. 53 § i 

lagen om brottsbekämpning inom Tullen fö-
reskrivs om hur överskottsinformation som 
fåtts med stöd av polislagen och lagen om 
brottsbekämpning inom Tullen får användas 
för att utreda brott. 

 
 

57 § 

Utplåning av information 

Överskottsinformationen ska utplånas efter 
det att målet har avgjorts genom en lagakraft-
vunnen dom eller lämnats därhän. Informa-
tionen får dock bevaras och lagras i ett regis-
ter som avses i lagen om behandling av per-
sonuppgifter i polisens verksamhet, om den 
gäller ett brott som avses i 56 § 1 eller 
2 mom. i denna lag eller om den behövs för 
att förhindra ett brott som avses i 15 kap. 10 § 
i strafflagen. Information som inte ska utplå-
nas ska bevaras i fem år efter det att målet har 
avgjorts genom en lagakraftvunnen dom eller 
lämnats därhän. 

 
 
De basstationsuppgifter som avses i 10 § 

57 §

Utplåning av information 

Överskottsinformationen ska utplånas efter 
det att målet har avgjorts genom en laga-
kraftvunnen dom eller lämnats därhän. In-
formationen får dock bevaras och lagras i ett 
register som avses i lagen om behandling av 
personuppgifter i polisens verksamhet eller 
i ett register som avses i lagen om behand-
ling av personuppgifter inom Tullen, om den 
gäller ett brott som avses i 56 § 1 eller 
2 mom. i detta kapitel eller om den behövs 
för att förhindra ett brott som avses i 15 kap. 
10 § i strafflagen. Information som inte ska 
utplånas ska bevaras i fem år efter det att må-
let har avgjorts genom en lagakraftvunnen 
dom eller lämnats därhän. 

De basstationsuppgifter som avses i 10 § 



 RP 351/2014 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

73

i det här kapitlet ska utplånas när målet har 
avgjorts genom en lagakraftvunnen dom eller 
lämnats därhän. 
 

i detta kapitel ska utplånas när målet har av-
gjorts genom en lagakraftvunnen dom eller 
lämnats därhän. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 

4. 

Lag 

om ändring av 6 § i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet 

(687/2009) 6 § 1 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 §  

Behandlingen av uppgifter vid PTG- krimi-
nalunderrättelseenheterna 

PTR-rikostiedusteluyksikössä edustettuna 
oleva PTR-viranomainen voi perustaa vaka-
vaa tai laajamittaista rikollisuutta koskevaa 
yksittäistä rikostorjuntatehtävää varten henki-
lötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun 
lain (761/2003) 6 §:n 2 momentissa, henkilö-
tietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa an-
netun lain (579/2005) 4 §:ssä tai tullilain 
(1466/1994) 22 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
tilapäisen rikosanalyysirekisterin. Rekisterin-
pitäjänä toimii sen perustanut PTR-
viranomainen. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

6 §  

Behandlingen av uppgifter vid PTG- krimi-
nalunderrättelseenheterna 

En PTG-myndighet som är företrädd i en 
PTG-kriminalunderrättelseenhet kan för ett 
enskilt brottsbekämpningsuppdrag som gäller 
allvarlig eller omfattande brottslighet inrätta 
ett sådant tillfälligt register för brottsanalys 
som avses i 6 § 2 mom. i lagen om behand-
ling av personuppgifter i polisens verksamhet 
(761/2003), 4 § i lagen om behandling av 
personuppgifter vid gränsbevakningsväsen-
det (579/2005) eller 7 § 2 mom. 2 punkten 
i lagen om behandling av personuppgifter 
inom Tullen (  /    ). Den PTG-myndighet 
som har inrättat registret är registeransvarig. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  .  

——— 
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5. 

Lag 

om ändring av 16 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff (422/2002) 

16 § 1 mom. 8 punkten som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

16 § 

Utlämnande av uppgifter ur verkställighets-
registret samt övervaknings- och verksam-

hetsregistret 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet och 
i övrigt i nämnda lag får den registeransvarige 
trots bestämmelserna om sekretess ur fång-
vårdsväsendets verkställighetsregister samt 
övervaknings- och verksamhetsregister lämna 
ut uppgifter som gäller dömda, fångar och 
dem som intagits i en straffanstalt och som är 
nödvändiga för 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) tullmyndigheterna för förebyggande och 
utredande av tullbrott, 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 

Utlämnande av uppgifter ur verkställighets-
registret samt övervaknings- och verksam-

hetsregistret 

Utöver vad som föreskrivs i 29 § lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
och i övrigt i nämnda lag får den registeran-
svarige trots bestämmelserna om sekretess ur 
fångvårdsväsendets verkställighetsregister 
samt övervaknings- och verksamhetsregister 
lämna ut uppgifter som gäller dömda, fångar 
och dem som intagits i en straffanstalt och 
som är nödvändiga för 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) Tullen för förebyggande och utredande 
av tullbrott samt för användning för andra 
ändamål än de som uppgifterna har samlats 
in och registrerats för i enlighet med 16 § 
1 mom. i lagen om behandling av person-
uppgifter inom Tullen (   /     ), 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  .  

——— 
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6. 

Lag 

om ändring av lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska ge-
menskapens gräns 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens 
gräns (653/2007) 2 §, 3 § 2 mom. samt 7 och 8 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 §  

Behörig myndighet 

Den behöriga myndighet som avses i artikel 
2 i förordningen är tullverket. När polisen och 
gränsbevakningsväsendet sköter tulluppgifter 
är även de behöriga. 
 

2 §  

Behörig myndighet 

Den behöriga myndighet som avses i arti-
kel 2 i förordningen är Tullen. När polisen 
och gränsbevakningsväsendet sköter tullupp-
gifter är även de behöriga. 
 

 
 

3 §  

Anmälan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullstyrelsen kan utfärda närmare föreskrif-

ter om anmälans form, platsen för lämnande 
av anmälan och om anmälningsförfarandet i 
övrigt. 
 

3 §  

Anmälan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullen kan meddela närmare föreskrifter 

om anmälans form, platsen för lämnande av 
anmälan och om anmälningsförfarandet i öv-
rigt. 

 
 

7 § 

Registrering av information och informatio-
nens offentlighet 

Den information som avses i artikel 5 i för-
ordningen registreras i Tullstyrelsens register 
för tullövervakning enligt vad som bestäms i 
nämnda artikel. 

 
 
På hemlighållande av informationen i det 

register som avses i 1 mom. tillämpas vad 
som i tullagen bestäms om hemlighållande av 
uppgifterna i register för tullövervakning. 

Om inte annat föreskrivs i den i 1 § nämnda 

7 §  

Registrering av information och informatio-
nens offentlighet 

Den information som avses i artikel 5 i för-
ordningen registreras i det informationssy-
stem för tullövervakning som avses i 5 § i la-
gen om behandling av personuppgifter inom 
Tullen (   /    ) enligt vad som bestäms 
i nämnda artikel. 

 
 
 
 
Om inte annat föreskrivs i den i 1 § nämn-
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förordningen eller i denna eller någon annan 
lag, tillämpas på de uppgifter som avses i 
denna lag personuppgiftslagen (523/1999) 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999). 
 

da förordningen eller i denna eller någon an-
nan lag, tillämpas på de uppgifter som avses 
i denna lag personuppgiftslagen (523/1999) 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999). 

 
 

8 § 

Utlämnande av information 

Tullstyrelsen lämnar utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna ut information som avses 
i 7 § 1 mom. till centralen för utredning av 
penningtvätt i enlighet med artikel 5 i förord-
ningen och beslutar om utlämnande av infor-
mationen till de behöriga myndigheterna i öv-
riga medlemsstater, kommissionen och tredje-
länder i enlighet med artiklarna 6 och 7 i för-
ordningen. Informationen kan även lämnas ut 
via teknisk anslutning. Innan information 
lämnas ut via teknisk anslutning skall den 
som ber om informationen visa att uppgifter-
na skyddas på det sätt som avses i 32 § 
1 mom. i personuppgiftslagen. 

8 § 

Utlämnande av information 

Tullen lämnar trots av sekretessbestämmel-
serna ut information som avses i 7 § 1 mom. 
till centralen för utredning av penningtvätt i 
enlighet med artikel 5 i förordningen och be-
slutar om utlämnande av informationen till 
de behöriga myndigheterna i övriga med-
lemsstater, Europeiska kommissionen och 
tredjeländer i enlighet med artiklarna 6 och 
7 i förordningen. Informationen kan även 
lämnas ut via teknisk anslutning. Innan in-
formation lämnas ut via teknisk anslutning 
ska den som ber om informationen visa att 
uppgifterna skyddas på det sätt som avses 
i 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 
 
 

7.  

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) 12 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 

Behandling av personuppgifter och rätt till 
insyn 

Vid behandlingen av personuppgifter ska 
personuppgiftslagen (523/1999) iakttas. 

En registrerad har dock inte rätt till insyn i 

12 §  

Behandling av personuppgifter och rätt till 
insyn 

Vid behandlingen av personuppgifter ska 
personuppgiftslagen (523/1999) iakttas. 

En registrerad har dock inte rätt till insyn i 
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de uppgifter som avses i 45 § i lagen om be-
handling av personuppgifter i polisens verk-
samhet (761/2003) och i 42 § 2 mom. i lagen 
om behandling av personuppgifter vid gräns-
bevakningsväsendet (579/2005) och inte hel-
ler i uppgifter i de register som nämns i 22 § 
3 mom. i tullagen. 

 
Dataombudsmannen kan på begäran av den 

registrerade kontrollera att de uppgifter om 
den registrerade som avses i 2 mom. är lagen-
liga. 

 

de uppgifter som avses i 45 § i lagen om be-
handling av personuppgifter i polisens verk-
samhet (761/2003) och i 42 § 2 mom. i lagen 
om behandling av personuppgifter vid gräns-
bevakningsväsendet (579/2005) och inte hel-
ler i uppgifter i de register som nämns i 29 § i 
lagen om behandling av personuppgifter 
inom Tullen (   /    ). 

Dataombudsmannen kan på begäran av den 
registrerade kontrollera att de uppgifter om 
den registrerade som avses i 2 mom. är lag-
enliga. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  .  

——— 
 

 
 
 
 

8.  

Lag 

om ändring av 96 § i värnpliktslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i värnpliktslagen (1438/2007) 96 § 1 mom. 14 punkten, sådan den lyder i lag 

147/2010, och  
fogas till 96 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 147/2010 och 404/2010, en 

ny 15 punkt som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

96 §  

Rätt att få uppgifter av en myndighet, en 
sammanslutning och en privatperson 

Utöver det som bestäms i någon annan lag 
har den registeransvarige, för utförande av de 
uppdrag som föreskrivs för den i 91 §, rätt att 
utan hinder av sekretessbestämmelserna få 
uppgifter som är nödvändiga för värnpliktsre-
gistret som följer: 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) av Trafiksäkerhetsverket uppgifter ur 
fordonstrafikregistret för behandling av kör-
korts- och körtillståndsärenden. 

 

96 §  

Rätt att få uppgifter av en myndighet, en 
sammanslutning och en privatperson 

Utöver det som bestäms i någon annan lag 
har den registeransvarige, för utförande av de 
uppdrag som föreskrivs för den i 91 §, rätt att 
utan hinder av sekretessbestämmelserna få 
uppgifter som är nödvändiga för värnplikts-
registret som följer: 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) av Trafiksäkerhetsverket uppgifter ur 
fordonstrafikregistret för behandling av kör-
korts- och körtillståndsärenden, 

15) av Tullen uppgifter om tjänsteåtgärder 
som Tullen vidtagit mot den värnpliktige till 
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följd av misstanke om tullbrott och om på-
följder för den värnpliktige, såvida uppgif-
terna är av betydelse för bedömningen av 
den värnpliktiges lämplighet för utbildning 
och uppgifter enligt 38 § samt för bedömning 
av lämpligheten för placeringen av den 
värnpliktige och ordnandet av hans tjänstgö-
ring, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  .  

——— 
 

 
 

9.  

Lag 

om ändring av 6 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol (563/2011) 6 § 
3 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 §  

Utlämnande av uppgifter till Europol 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om behandling och utläm-

nande av personuppgifter finns dessutom 
i personuppgiftslagen (523/1999), lagen om 
behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet (761/2003), lagen om behandling 
av personuppgifter vid gränsbevakningsvä-
sendet (579/2005), tullagen (1466/1994) och 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999). 

 

6 §  

Utlämnande av uppgifter till Europol 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om behandling och utläm-

nande av personuppgifter finns dessutom i 
personuppgiftslagen (523/1999), lagen om 
behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet (761/2003), lagen om behandling 
av personuppgifter vid gränsbevakningsvä-
sendet (579/2005), lagen om behandling av 
personuppgifter inom Tullen (   /    ) och la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
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10.  

Lag 

om ändring av 10 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust (742/2010) 

10 § 2 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 §  

Utlämnande av personuppgifter till Eurojust 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid utlämnande av uppgifter till Eurojust ur 

polisens, gränsbevakningsväsendets och tul-
lens personregister tillämpas 37 § i lagen om 
behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet (761/2003), 38 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet (579/2005), 27 § i tullagen 
(1466/1994) och 30 § i lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet (621/1999). 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 §  

Utlämnande av personuppgifter till Eurojust 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid utlämnande av uppgifter till Eurojust 

ur polisens, gränsbevakningsväsendets och 
tullens personregister tillämpas 37 § i lagen 
om behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet (761/2003), 38 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet (579/2005), 26 § i lagen om 
behandling av personuppgifter inom Tullen 
(   /    ) och 30 § i lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet (621/1999). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 

11. 

Lag 

om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till om-
rådet för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseut-

byte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och 
om tillämpning av rambeslutet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning 
av rambeslutet (26/2009) 3 § 2 och 4 punkten, 4 §, 5 § 2 och 3 mom. samt 6 § 2 och 3 mom.,  

av dem 3 § 2 punkten sådan den lyder i lag 1180/2013 samt 3 § 4 punkten, 5 § 3 mom. och 
6 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1183/2013, som följer: 
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3 §  

Definition av information och underrättelser 

I denna lag avses med information och un-
derrättelser 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) uppgifter i de personregister som avses i 
21—23 och 23 a—23 d § i tullagen 
(1466/1994), 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) uppgifter som annars med stöd av 4 kap. 
2 och 3 § samt 5 kap. 40—42 § i polislagen 
(872/2011), 13 § i lagen om behandling av 
personuppgifter i polisens verksamhet, 28 § 
i tullagen, 17, 18 och 22 § i lagen om behand-
ling av personuppgifter vid gränsbevaknings-
väsendet eller någon annan lag eller ett avtal 
innehas av polisen, Tullen eller gränsbevak-
ningsväsendet eller som är tillgängliga för 
dem utan att de vidtar tvångsåtgärder. 
 

3 §  

Definition av information och underrättelser 

I denna lag avses med information och un-
derrättelser 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) uppgifter i Tullens personregister enligt 
2 kap. i lagen om behandling av personupp-
gifter inom Tullen (   /    ), 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) uppgifter som annars med stöd av 4 kap. 
2 och 3 § samt 5 kap. 40—42 § i polislagen 
(872/2011), 13 § i lagen om behandling av 
personuppgifter i polisens verksamhet, 2 kap. 
15 § i lagen om brottsbekämpning inom Tul-
len (   /    ), 17, 18 och 22 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet eller någon annan lag eller ett 
avtal innehas av polisen, Tullen eller gräns-
bevakningsväsendet eller som är tillgängliga 
för dem utan att de vidtar tvångsåtgärder. 

 
 

 
4 § 

Behöriga brottsbekämpande myndigheter 

I Finland är polisen, tullverket och gränsbe-
vakningsväsendet behöriga brottsbekämpande 
myndigheter enligt rambeslutet. 

 

4 §  

Behöriga brottsbekämpande myndigheter 

I Finland är polisen, Tullen och gränsbe-
vakningsväsendet behöriga brottsbekämpan-
de myndigheter enligt rambeslutet. 
 

 
5 §  

Utlämnande av information och underrättel-
ser på begäran 

— — — — — — — — — — — — — —  
Information och underrättelser lämnas ut 

under de förutsättningar som anges i 17—
19 § i lagen om behandling av personuppgif-
ter i polisens verksamhet, 25 § i tullagen 
(1466/1994) och 26—28 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet. 

På beslutsfattande som gäller utlämnande 
av information och underrättelser tillämpas 
vad som bestäms i 20 § i lagen om behand-
ling av personuppgifter i polisens verksam-

5 §  

Utlämnande av information och underrättel-
ser på begäran 

— — — — — — — — — — — — — —  
Information och underrättelser lämnas ut 

under de förutsättningar som anges i 17—
19 § i lagen om behandling av personuppgif-
ter i polisens verksamhet, 17 § i lagen om 
behandling av personuppgifter inom Tullen, 
25 § i tullagen (1466/1994) och 26—28 § 
i lagen om behandling av personuppgifter vid 
gränsbevakningsväsendet. 

På beslutsfattande som gäller utlämnande 
av information och underrättelser tillämpas 
vad som bestäms i 20 § i lagen om behand-
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het, 26 a § i tullagen, 29 § i lagen om behand-
ling av personuppgifter vid gränsbevaknings-
väsendet samt någon annanstans i lag. 

ling av personuppgifter i polisens verksam-
het, 18 § i lagen om behandling av person-
uppgifter inom Tullen, 29 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet samt någon annanstans i lag. 
 

 
6 §  

Utlämnande av information och underrättel-
ser på eget initiativ 

— — — — — — — — — — — — — —  
Information och underrättelser lämnas ut 

under de förutsättningar som anges i 17—
19 § i lagen om behandling av personuppgif-
ter i polisens verksamhet,  25 § i tullagen och 
26—28 § i lagen om behandling av person-
uppgifter vid gränsbevakningsväsendet. 

 
 
På beslutsfattande som gäller utlämnande 

av information och underrättelser tillämpas 
vad som bestäms i 20 § i lagen om behand-
ling av personuppgifter i polisens verksam-
het, 29 § i lagen om behandling av person-
uppgifter vid gränsbevakningsväsendet samt 
någon annanstans i lag. 

 

6 §  

Utlämnande av information och underrättel-
ser på eget initiativ 

— — — — — — — — — — — — — —  
Information och underrättelser lämnas ut 

under de förutsättningar som anges i 17—
19 § i lagen om behandling av personuppgif-
ter i polisens verksamhet, 17 § i lagen om 
behandling av personuppgifter inom Tullen, 
25 § i tullagen och 26—28 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet. 

På beslutsfattande som gäller utlämnande 
av information och underrättelser tillämpas 
vad som bestäms i 20 § i lagen om behand-
ling av personuppgifter i polisens verksam-
het, 18 § i lagen om behandling av person-
uppgifter inom Tullen, 29 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet samt någon annanstans i lag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 



 RP 351/2014 rd  
  

 

82 

12.  

Lag 

om ändring av 17 § i lagen om fordonstrafikregistret 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 17 § 2 mom. 16 punkten, sådan den ly-

der i lag 1084/2012, och  
fogas till 17 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 403/2005, 276/2007, 

281/2007 och 1084/2012, en ny 17 punkt som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

17 §  

Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande 
av dem 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sekretessbelagda uppgifter i registret får 

dock utan hinder av sekretessbestämmelserna 
lämnas ut som följer: 
— — — — — — — — — — — — — —  

16) till dem som tillverkar och levererar 
korten och tillstånden de uppgifterna som be-
hövs för tillverkningen och leveransen. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 §  

Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande 
av dem 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sekretessbelagda uppgifter i registret får 

dock utan hinder av sekretessbestämmelserna 
lämnas ut som följer: 
— — — — — — — — — — — — — —  

16) till dem som tillverkar och levererar 
korten och tillstånden de uppgifter som be-
hövs för tillverkningen och leveransen, 

17) till Tullen för tullövervakning, beskatt-
ning och indrivning samt för att förhindra, 
avslöja och utreda tullbrott. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
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13.  

Lag 

om ändring av 17 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem 
och om tillsyn över skyddet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om till-

syn över skyddet (485/2004) 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 69/2007 och 
885/2011, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

17 § 

Teknisk övervakning 

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag har polisen, gränsbevakningsvä-
sendet och tullverket rätt att, efter att på för-
hand med ett lämpligt tecken ha meddelat 
detta, på platser till vilka allmänheten har till-
träde inom området för en finsk hamn som 
avses i denna lag företa sådan teknisk över-
vakning som avses i 4 kap. 1 § 1 mom. 
i polislagen för genomförande av sjöfarts-
skyddet. Teknisk övervakning får dock inte 
ske på platser som omfattas av hemfriden, på 
toaletter, i omklädningsrum eller på någon 
annan motsvarande plats eller i personalut-
rymmen eller i arbetsrum som anvisats ar-
betstagarna för deras personliga bruk. Auto-
matisk upptagning av ljud eller bild med hjälp 
av en teknisk anordning får göras när detta 
behövs i syfte att förhindra brott som avses 
i 34 a kap. i strafflagen eller i syfte att identi-
fiera personer som är efterlysta för brott som 
avses i det kapitlet eller som på sannolika 
skäl misstänks för sådana brott. De myndig-
heter som nämns i detta moment får inom 
hamnskyddsområdet placera anordningar som 
används för den tekniska övervakningen, om 
inte detta medför oskälig olägenhet för hamn-
innehavaren.  

 
Polisen, gränsbevakningsväsendet och tull-

verket har rätt att av hamninnehavaren och 
redaren till sitt förfogande få övervaknings-
material från tekniska anordningar som fort-
löpande förmedlar eller tar upp bilder och 

17 §  

Teknisk övervakning 

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag har polisen, gränsbevakningsvä-
sendet och Tullen rätt att, efter att på förhand 
med ett lämpligt tecken ha meddelat detta, på 
platser till vilka allmänheten har tillträde 
inom området för en finsk hamn som avses 
i denna lag företa sådan teknisk övervakning 
som avses i 4 kap. 1 § 1 mom. i polislagen 
och i 20 b § i tullagen (1466/1994) för ge-
nomförande av sjöfartsskyddet. Teknisk 
övervakning får dock inte ske på platser som 
omfattas av hemfriden, på toaletter, i om-
klädningsrum eller på någon annan motsva-
rande plats eller i personalutrymmen eller 
i arbetsrum som anvisats arbetstagarna för 
deras personliga bruk. Automatisk upptag-
ning av ljud eller bild med hjälp av en tek-
nisk anordning får göras om detta behövs 
i syfte att förhindra brott som avses i 
34 a kap. i strafflagen eller i syfte att identifi-
era personer som är efterlysta för brott som 
avses i det kapitlet eller som på sannolika 
skäl misstänks för sådana brott. De myndig-
heter som nämns i detta moment får inom 
hamnskyddsområdet placera anordningar 
som används för den tekniska övervakning-
en, om inte detta medför oskälig olägenhet 
för hamninnehavaren. 

Polisen, gränsbevakningsväsendet och Tul-
len har rätt att av hamninnehavaren och reda-
ren till sitt förfogande få övervakningsmate-
rial från tekniska anordningar som fortlöpan-
de förmedlar eller tar upp bilder och som av 
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som av hamninnehavaren eller redaren place-
rats inom ett sådant finskt hamnskyddsområ-
de eller ombord på ett sådant finskt fartyg 
som avses i denna lag, om en skyddsnivå som 
avses i 2 § 7 eller 8 punkten i denna lag har 
fastställts. Uppgifter som avses i detta mo-
ment får lämnas ut även genom teknisk an-
slutning. 

På behandling av uppgifter som erhållits 
med hjälp av teknisk övervakningsutrustning 
tillämpas bestämmelserna i personuppgiftsla-
gen (523/1999), lagen om behandling av per-
sonuppgifter i polisens verksamhet 
(761/2003), lagen om gränsbevakningsväsen-
det (320/1999) eller tullagen (1466/1994), 
oberoende av om upptagningarna utgör ett 
sådant personregister som avses i personupp-
giftslagen eller inte. 
 

hamninnehavaren eller redaren placerats 
inom ett sådant finskt hamnskyddsområde el-
ler ombord på ett sådant finskt fartyg som 
avses i denna lag, om en skyddsnivå som av-
ses i 2 § 7 eller 8 punkten i denna lag har an-
getts. Uppgifter som avses i detta moment får 
lämnas ut även genom teknisk anslutning. 

På behandling av uppgifter som erhållits 
med hjälp av teknisk övervakningsutrustning 
tillämpas bestämmelserna i personuppgiftsla-
gen (523/1999), lagen om behandling av per-
sonuppgifter i polisens verksamhet 
(761/2003), lagen om gränsbevakningsvä-
sendet (320/1999) eller lagen om behandling 
av personuppgifter inom Tullen (   /    ), obe-
roende av om upptagningarna utgör ett så-
dant personregister som avses i personupp-
giftslagen eller inte.  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20 . 

——— 
 

 
 

14. 

Lag 

om ändring av 46 g § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 46 g § 2 mom., 

sådant det lyder i lag 1194/2013, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

46 g §  

Registrering, användning och utlämnande av 
uppgifter som hänför sig till saluföring 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om registrering, användning 

och utlämnande av uppgifter finns i lagen om 
landsbygdsnäringsförvaltningens informa-
tionssystem. I fråga om uppgifter som har 
lämnats till Tullen finns bestämmelserna om 
registrering, behandling och utlämnande dock 
i 22 § i tullagen. På registrering, användning 
och utlämnande av uppgifter som har lämnats 
till Tillstånds- och tillsynsverket för social- 

46 g §  

Registrering, användning och utlämnande av 
uppgifter som hänför sig till saluföring 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om registrering, användning 

och utlämnande av uppgifter finns i lagen om 
landsbygdsnäringsförvaltningens informa-
tionssystem. Bestämmelser om registrering, 
behandling och utlämnande av uppgifter som 
har lämnats ut till Tullen finns i 2 kap. i la-
gen om behandling av personuppgifter inom 
Tullen (   /    ). På registrering, användning 
och utlämnande av uppgifter som har lämnats 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
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och hälsovården ska 44 § 2 och 3 mom. och 
45 § i alkohollagen (1143/1994) tillämpas 
trots det som föreskrivs i 44 § 2 mom. om fö-
rande av ett register för handläggning och 
övervakning av tillståndsärenden som avses i 
alkohollagen samt för alkoholstatistiken. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

ut till Tillstånds- och tillsynsverket för soci-
al- och hälsovården ska 44 § 2 och 3 mom. 
och 45 § i alkohollagen (1143/1994) tilläm-
pas trots det som föreskrivs i 44 § 2 mom. 
om förande av ett register för handläggning 
och övervakning av tillståndsärenden som 
avses i alkohollagen samt för alkoholstatisti-
ken. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
 

 

15. 

Lag 

om ändring av 91 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014) 
91 § 1 mom. 5 punkten som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

91 §  

Rätt att få uppgifter ur vissa myndigheters 
register vid förebyggande och avslöjande av 

brott 

För skötseln av ett uppdrag enligt 86 § 
1 mom. har de tjänstemän som förebygger 
och avslöjar brott inom försvarsmakten trots 
sekretessbestämmelserna rätt att få följande 
uppgifter som är nödvändiga för att uppdraget 
ska kunna skötas: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) uppgifter ur det bevakningsdataregister 
och undersöknings- och handräckningssystem 
som nämns i tullagen (1466/1994), 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

91 §  

Rätt att få uppgifter ur vissa myndigheters 
register vid förebyggande och avslöjande av 

brott 

För skötseln av ett uppdrag enligt 86 § 
1 mom. har de tjänstemän som förebygger 
och avslöjar brott inom försvarsmakten trots 
sekretessbestämmelserna rätt att få följande 
uppgifter som är nödvändiga för att uppdra-
get ska kunna skötas: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) uppgifter ur det informationssystem för 
brottsbekämpning som det föreskrivs om i 3 § 
i lagen om behandling av personuppgifter 
inom Tullen (   /    ), 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20 . 

——— 
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